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Lekcja 1:
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

Oceny

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)
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Ogó³em ........................

Piotr zwiastuje
Dz.Ap. 2,1-14
i 36-39

Z³oty wiersz

Dzieje Apostolskie 2,36
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Pan Jezus umar³, a potem zosta³ wzbudzony z martwych do ¿ycia. Kilka tygodni póŸniej
poszed³ z powrotem do Nieba. Przed odejœciem obieca³ zes³aæ Ducha Œwiêtego, aby pomóc
uczniom opowiadaæ ludziom cudown¹ nowinê o Panu Jezusie.
Pokoloruj ka¿d¹ kratkê,
w której jest kropka, aby
odnaleŸæ imiê Pomocnika,
którego zes³a³ Pan Jezus.
Wkrótce obietnica spe³ni³a siê! Uczniowie przebywali w domu w Jerozolimie. Nagle ca³y
pokój zosta³ nape³niony jakby szumem wiej¹cego gwa³townego wiatru. Potem coœ, jakby
p³omyki ognia, usiad³y na g³owie ka¿dego z nich. Jakie dziwne prze¿ycie! Duch Œwiêty
przyby³!

4

Brakuj¹ce w zdaniach s³owa znajdziesz, gdy, zaczynaj¹c od pierwszej litery, wypiszesz co drug¹
literê z poni¿szej ramki.
1. Uczniowie us³yszeli szum _______.
2. Zobaczyli jêzyki jakby z _________.
3. Wszyscy zostali _______________

Duchem Œwiêtym.

W NIAAPTER£UNOIGENNIIA
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Od tego czasu uczniowie Pana Jezusa czêsto byli okreœlani now¹ nazw¹.
Wpisz pierwsze litery ka¿dego obrazka, aby j¹ znaleŸæ.

Poniewa¿ Duch Œwiêty przyszed³, aposto³owie byli w stanie mówiæ jêzykami, których
nigdy wczeœniej nie znali. Wielu ludzi by³o bardzo zdumionych, s³ysz¹c tak wiele
dziwnych g³osów! Niektórzy mówili nawet, ¿e aposto³owie byli pijani!

Obok ka¿dego dokoñczenia zdania postaw
jest NIEPRAWDZIWE.
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ü jeœli jest PRAWDZIWE, lub X, jeœli

Kiedy Duch Œwiêty przyszed³,
aposto³owie zemdleli.
aposto³owie byli pijani.
aposto³owie byli tak przera¿eni, ¿e nie mówili do nikogo.
aposto³owie byli w stanie mówiæ nowymi jêzykami.

.....
.....
.....
.....
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Piotr przemawia³ do zgromadzonego t³umu. Powiedzia³ ludziom, ¿e bardzo siê pomylili,
gdy nie uwierzyli w Jezusa. Odrzucili Go, ale Bóg uczyni³ Go zarówno Panem, jak
i Chrystusem. W³aœnie dlatego mówimy o Nim

Pan Jezus
Chrystus
Pokoloruj dok³adnie te s³owa.
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Piotr powiedzia³ do t³umu ludzi, ¿e powinno im byæ przykro z powodu tego, co zrobili.
Powinni teraz uwierzyæ w Pana Jezusa. Jeœli tak zrobi¹, Bóg im odpuœci. On uczyni to
tak¿e dla ciebie, jeœli odwrócisz siê od swoich grzechów i przyjmiesz Jezusa jako
swojego Pana i Zbawiciela.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 2:

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Piotr uzdrawia chromego
Dz.Ap.
3,1-12

Dz.Ap. 3,16
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Spróbuj wyobraziæ sobie, jakby to by³o, gdybyœ nie móg³
chodziæ! Nie móg³byœ robiæ wielu rzeczy takich jak
bieganie, sport czy wêdrówki. ¯ycie by³oby zupe³nie inne.
Ta historia mówi o u³omnym cz³owieku. Od samego
urodzenia by³ u³omny i teraz mia³ oko³o 40 lat. Poniewa¿
nie umia³ chodziæ, sta³ siê ¿ebrakiem. Ka¿dego dnia jego
przyjaciele przynosili go do bramy œwi¹tyni w Jerozolimie
i siedzia³ tam ca³y dzieñ, maj¹c nadziejê, ¿e jacyœ dobrzy
ludzie dadz¹ mu trochê pieniêdzy.
Odpowiedzi na poni¿sze has³a wpisz
do krzy¿ówki.
1. W tym mieœcie by³a œwi¹tynia.
2. Cz³owiek z naszej historii nie umia³
_________________________ .
3. Przy niej siedzia³ ca³y dzieñ.
4. Przechodz¹cy ludzie rzucali mu je.

4
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Pewnego dnia, gdy Piotr i Jan szli do œwi¹tyni, ¿ebrak zawo³a³ do nich prosz¹c
o pieni¹dze. Obaj aposto³owie przystanêli i popatrzyli uwa¿nie na niego. – Spójrz na
nas! – powiedzia³ Piotr. Chromy cz³owiek utkwi³ w nich oczy, myœl¹c, ¿e coœ mu dadz¹!
Wpisz poni¿ej imiona dwóch aposto³ów.

P __ __ __ __

J __ __

4

Piotr tego dnia nie mia³ pieniêdzy, ale mia³ coœ o wiele lepszego.
– Nie mam srebra ani z³ota – powiedzia³ Piotr – ale to, co mam,
to ci dajê. W imieniu Jezusa wstañ i chodŸ!
Potem Piotr wzi¹³ jego rêkê i pomóg³ chromemu cz³owiekowi
podnieœæ siê. Od tej chwili jego stopy i kostki sta³y siê mocne.
Po raz pierwszy w ¿yciu chodzi³!
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Wstaw PRAWDZIWE lub NIEPRAWDZIWE obok ka¿dego
zdania.
Piotr da³ u³omnemu cz³owiekowi trochê pieniêdzy.
...............
Moc Pana Jezusa uzdrowi³a go.

...............

Koœci w plecach tego cz³owieka wzmocni³y siê.

...............

Jan pomóg³ ¿ebrakowi wstaæ na nogi.

¯ebrak by³ bardzo szczêœliwy!
Chodzi³ dooko³a, podskakiwa³.
Ale - co najwa¿niejsze - dziêkowa³
Bogu. Wiedzia³, ¿e zosta³ uzdrowiony
przez moc Pana Jezusa.

...............
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W _m_____ J_____
Ch _ _ _ _ _ _ _
N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _h _ _ _!
4

Dokoñcz s³owa, które Piotr
powiedzia³.

My tak¿e potrzebujemy Pana Jezusa. Tylko On mo¿e odpuœciæ nasze grzechy i sprawiæ,
¿e bêdziemy gotowi, by pójœæ do Nieba. Czy TY podziêkowa³eœ Mu kiedyœ za to, ¿e
odda³ za ciebie Swoje ¿ycie?

W œwi¹tyni zaczê³o siê wielkie poruszenie. Ludzie byli zdumieni tym, co siê sta³o.
„Dlaczego siê temu dziwicie?” – powiedzia³ Piotr – „Bóg uzdrowi³ tego cz³owieka moc¹
Pana Jezusa”. Ten wielki cud pokaza³, ¿e Jezus, który umar³ na krzy¿u, ¿yje teraz
w Niebie i ¿e wci¹¿ dzia³a.
Pokoloruj te s³owa.

Moc Pana Jezusa
uzdrowi³a ¿ebraka.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Lekcja 3:

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Piotr w wiêzieniu
Dz.AP.
4,1-22

Z³oty wiersz:

List do Hebrajczyków 13,6
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

T³um ludzi wokó³ Piotra i Jana robi³ siê
coraz wiêkszy. Piotr mówi³ ludziom, ¿e
u³omny ¿ebrak zosta³ uzdrowiony moc¹
Pana Jezusa. Ludzie wiedzieli, ¿e Jezus
umar³, ale Piotr by³ ca³kowicie pewny,
¿e Bóg wzbudzi³ go z martwych.
Co Piotr powiedzia³, ¿e Bóg zrobi³ z Jezusem?
Bóg w__ __ __ __ __ __ __ Go z m __ __ __ __ __ __ __.
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Kiedy Piotr mówi³, podeszli do niego ludzie, którzy byli zwi¹zani ze s³u¿b¹ w œwi¹tyni.
Rozgniewali siê, s³ysz¹c Piotra mówi¹cego o Jezusie, ¿e zmartwychwsta³. Natychmiast
aresztowali obydwu aposto³ów i wtr¹cili na noc do wiêzienia.

Wpisz na œcianie wiêzienia imiona dwóch aposto³ów, którzy zostali aresztowani.

P __ __ __ __

J __ __

4

Nastêpnego ranka wielu wa¿nych ¯ydów - Rada Najwy¿sza - zesz³o siê w
s¹dzie. Mieli zdecydowaæ, co zrobiæ z Piotrem i Janem. Kiedy byli ju¿ wszyscy,
przyprowadzono wiêŸniów. „Jak¹ moc¹ albo w czyim imieniu to uczyniliœcie?” zapytali. Piotr przemówi³ ponownie. Powiedzia³ przed s¹dem to samo, co powiedzia³ do
t³umu poprzedniego wieczora.

Wstaw poni¿sze s³owa w puste miejsca, aby pokazaæ, co powiedzia³ Piotr.

ukrzy¿owaliœcie

Jezusa

uzdrowiony
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wzbudzi³

Ten cz³owiek zosta³ .....................
przez imiê ................,
którego wy ......................., a którego Bóg
.................... z martwych.
4

Cz³onkowie Rady nie wiedzieli, co zrobiæ z Piotrem i Janem. Omawiali t¹ sprawê na
osobnoœci. Nie mogli zaprzeczyæ, ¿e sta³ siê wielki cud, bo uzdrowiony cz³owiek sta³
wœród nich. Jedyn¹ rzecz¹, jak¹ mogli zrobiæ, to zabroniæ uczniom zwiastowania o
Jezusie. Gdy to zrobili, pozwolili im odejœæ.
Tylko DWA z poni¿szych zdañ s¹ prawdziwe. Napisz PRAWDA obok nich.
1. Piotrowi i Janowi pozwolono odejœæ.
...............
2. Piotr i Jan uciekli, kiedy Rada by³a na osobnoœci.
...............
3. Rada podziêkowa³a im za uzdrowienie tego cz³owieka.
...............
4. Aposto³om zabroniono zwiastowaæ o Jezusie.
...............
Piotr i Jan byli pe³ni odwagi. Nie przestraszyli siê tych wszystkich pogró¿ek.

4

Musimy mówiæ o tym,
co s³yszeliœmy
i widzieliœmy!

Duch Œwiêty pomóg³ im stan¹æ przy Panu Jezusie. On pomo¿e tak¿e i nam, jeœli
naprawdê Mu ufamy!
Pokoloruj i naucz siê na pamiêæ poni¿szego wiersza:

„Pan jest
pomocnikiem moim”.
List do Hebrajczyków 13,6

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 4:

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Uwolnienie Piotra
Dz. Ap.
4,23-31

Z³oty wiersz:

Dzieje Apostolskie 4,31
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Jak¿e szczêœliwi musieli byæ Piotr i Jan, kiedy pozwolono
im wyjœæ z wiêzienia po przes³uchaniu przed Rad¹
w Jerozolimie. Poszli od razu, by powiedzieæ innym
chrzeœcijanom, co siê wydarzy³o, a szczególnie o tym,
jak im przykazano, aby zaprzestali mówiæ o Jezusie, ich
Panu i Zbawicielu.

Podkreœl PRAWID£OWE s³owa lub s³owo w poni¿szych zdaniach.
1. Aposto³owie byli BICI / ZAMKNIÊCI / UWOLNIENI przez Radê.

2. Ich prze¿ycie mia³o miejsce w RZYMIE / JEROZOLIMIE / BETLEJEM.
3. Kiedy opuœcili miejsce s¹du, poszli zobaczyæ PONCJUSZA PI£ATA/

3

KRÓLA HERODA / WIERZ¥CYCH PRZYJACIÓ£.

Wszyscy uwa¿nie s³uchali opowieœci aposto³ów. Kiedy wys³uchali wszystkiego,
nasunê³o im siê wa¿ne pytanie: Czy bêdziemy mówiæ o Jezusie, czy te¿
podporz¹dkujemy siê poleceniu Rady?
Wiedzieli, ¿e w³aœciw¹ rzecz¹ jest daæ pierwsze miejsce Panu Jezusowi. Pan Jezus
powiedzia³ im, aby rozg³aszali dobr¹ nowinê o Nim na ca³y œwiat. Poniewa¿ Go kochali,
chcieli naprawdê byæ Mu pos³uszni. Ale to znaczy³o, ¿e bêd¹ niepos³uszni poleceniom
Rady. To przyniesie im wiele problemów! Co zatem zrobi¹?
Uzupe³nij krzy¿ówkê.

1. Chrzeœcijanie zawsze powinni byæ
____________________ Panu Jezusowi.
2. Jeden z aposto³ów.
3. Drugi aposto³.
4. Niepos³uszeñstwo poleceniom Rady
przyniesie im ich wiele _______________.
5. Po ca³ym œwiecie ma byæ g³oszona Dobra
____________ o Panu Jezusie.

1
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4
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2
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Gdy zastanawiali siê nad tym, co zrobiæ, bardzo m¹drze zdecydowali, aby o tym
powiedzieæ Bogu. Zaczêli siê wszyscy modliæ. Wierzyli, ¿e Bóg mo¿e daæ im odwagê, aby
mówiæ o Panu Jezusie. Prosili Go równie¿, aby uczyni³ wiêcej cudów dla chwa³y Pana
Jezusa. Dowiod³yby one, ¿e to, co mówili o Jezusie, jest prawd¹.
Uporz¹dkuj pozamieniane litery w podanych s³owach.
1. Zdecydowali, ¿e bêd¹ IZUSPO£SN __ __ __ __ __ __ __ __ __ raczej

Panu Jezusowi, ni¿ ¿ydowskiej EZARDI __ __ __ __ __ __ Najwy¿szej.

2. IDMLIOL __ __ __ __ __ __ __ siê do Boga o
ÊADOWG __ __ __ __ __ __.
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Czasami musimy czekaæ d³ugi czas na odpowiedŸ na
swoje modlitwy. Nie tak by³o z Piotrem, Janem i ich
przyjació³mi! Bóg odpowiedzia³ od razu w cudowny
sposób. Ca³y budynek zatrz¹s³ siê i Duch Œwiêty nape³ni³
ich wszystkich. I poszli bez ¿adnego strachu w swoich
sercach, by zwiastowaæ Bo¿e S³owo.
Czasami musimy dokonaæ trudnych wyborów. ZAWSZE
najlepjej jest postawiæ Pana Jezusa na pierwszym miejscu
i byæ Mu POS£USZNYM.
Pokoloruj poni¿szy tekst i naucz siê go na pamiêæ.

„Szukajcie najpierw
Królestwa Bo¿ego”.
Ewangelia Mateusza 6,33

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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