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Lekcja 1: Piotr udziela pomocy Tabicie
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

Dz.Ap.
9,32-43

Z³oty wiersz

Dz.Ap. 9,42
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Piotr obszed³ wiele miast i wiosek,
aby opowiedzieæ ludziom o Panu Jezusie.

W nadbrze¿nym mieœcie, zwanym Joppa,
mieszka³a kobieta o imieniu Tabita.
Jak nazywa³o siê miasto, w którym mieszka³a Tabita?
J __ __ __ __ .

3

Tabita kocha³a Pana Jezusa i w³aœnie dlatego robi³a wszystko,
co mog³a, aby pomóc innym ludziom.
Karmi³a g³odnych.
Szy³a odzie¿ tym, którzy jej potrzebowali.
Dlaczego Tabita pomaga³a innym ludziom?
Poniewa¿ k __ __ __ __ __ __ Pana Jezusa.

4

M A8/1

Jednak pewnego dnia Tabita zachorowa³a i umar³a. Wszyscy byli zasmuceni z tego
powodu.
Podkreœl zdanie, które pokazuje, co czuli wszyscy po œmierci Tabity.

Wszyscy byli szczêœliwi.
Wszyscy byli smutni.

3

Piotr w³aœnie w tym czasie odwiedzi³ Joppê. Dwaj mê¿owie przyszli do Piotra
i powiedzieli mu: „PrzyjdŸ szybko do nas”.
Co ci dwaj mê¿owie powiedzieli do Piotra?

P __ __ __ __ __ __
S __ __ __ __ __
D __ N __ __ !

4

Piotr poszed³ od razu tam, gdzie mieszka³a Tabita. Kiedy przyby³ do jej domu, wszed³
do œrodka, ukl¹k³ i modli³ siê. Potem powiedzia³: „Tabito, wstañ!”
Uchwyci³ Tabitê za rêkê i pomóg³ jej wstaæ na nogi.
Znów ¿y³a i czu³a siê dobrze.
Z powodu tego cudu, wielu ludzi uwierzy³o w Pana
Jezusa i sta³o siê chrzeœcijanami.
Czy uwierzy³eœ w Pana Jezusa?

„Wielu uwierzy³o
w Pana”.

Pokoloruj s³owa.

6

Dz.Ap. 9,42

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ M³odszego Wieku Szkolnego - Seria A8

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:

Piotr ma wizjê
Dz.Ap.
10,9-23

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Z³oty wiersz:

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

Gdy Tabita powróci³a do ¿ycia, Piotr pozosta³
w Joppie przez pewien czas.
Piotr myœla³, ¿e Pan Jezus umar³ tylko za swój
w³asny lud - za ¯ydów. Jednak¿e gdy Piotr
przebywa³ jeszcze w Joppie, w domu
nale¿¹cym do cz³owieka o imieniu Szymon,
Bóg nauczy³ go bardzo wa¿nej lekcji.
W czyim domu przebywa³ Piotr? (Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ).

W domu Szymona

W domu Tabity

W domu Filipa

3

W po³udnie Piotr modli³ siê. Wtedy Bóg przemówi³ do Piotra i powiedzia³ mu, ¿e Bóg
kocha ka¿dego bez wzglêdu na przynale¿noœæ narodow¹, bo On stworzy³ ka¿dego.
Co Piotr robi³ w po³udnie?
M __ __ __ __ __
__ __ __ .
Trzy razy Bóg powiedzia³ Piotrowi, ¿e ka¿dy, nie tylko ten, kto nale¿y do narodu
¿ydowskiego, jest wa¿ny dla Niego.

3

Gdy Piotr myœla³ o tym, co Bóg mu powiedzia³, trzej mê¿czyŸni przybyli do tego domu.
Zaprosili oni Piotra, aby poszed³ z nimi do domu cz³owieka o imieniu Korneliusz, który
by³ rzymskim oficerem.

1 4 6 3

Pokoloruj liczbê ludzi, którzy przyszli zobaczyæ siê z Piotrem.

Korneliusz mieszka³ oko³o 65 kilometrów od Joppy, w Cezarei. Jednak nie pochodzi³
z narodu ¿ydowskiego - by³ cudzoziemcem. Piotr nigdy przedtem nie by³ w domu
takiego cz³owieka. Co on teraz zrobi?

3

M A8/2

Piotr pamiêta³ jednak, czego siê nauczy³ - ka¿dy cz³owiek jest wa¿ny dla
Boga bez wzglêdu na to, z jakiego narodu pochodzi.
1

Wstaw rozwi¹zanie poni¿szych hase³
do krzy¿ówki.
1. W jego domu Piotr siê zatrzyma³.
2. Miasto, gdzie Piotr przebywa³
przez d³u¿szy czas.

2

3. Modli³ siê w po³udnie na dachu.

3

4

4. Do jego domu Piotr zosta³ zaproszony.

8

Nastêpnego dnia Piotr poszed³ z tymi ludŸmi do domu Korneliusza.
Jeœli uwierzy³eœ w Pana Jezusa, jest to naprawdê
wspania³e! Ale Dobra Nowina o Panu Jezusie jest nie
tylko dla ciebie - jest ona dla ka¿dego z twojej szko³y,
z twojej ulicy i dla ca³ego œwiata!
Proœ Boga, aby pomóg³ ci mówiæ innym o Panu Jezusie.

„Albowiem tak Bóg
umi³owa³ œwiat,
¿e Syna swego
jednorodzonego da³...”
Pokoloruj s³owa.

Jan 3,16

3
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Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Piotr i Korneliusz
Dz.Ap.
10,23-48

Z³oty wiersz:

Dzieje Apostolskie 10,43
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Piotrowi i trzem pos³añcom zajê³o ca³y dzieñ, aby
dotrzeæ do domu Korneliusza do Cezarei.
Korneliusz ich oczekiwa³.
Zaprosi³ te¿ do swojego domu wszystkich
przyjació³ i ca³¹ rodzinê, aby pos³uchali, co Piotr
mia³ do powiedzenia.
Kogo zaprosi³ Kornelusz, aby pos³uchali
Piotra?
Swoich p __ __ __ __ __ __ __ __ __
i swoj¹ r __ __ __ __ __ __ .

4

Kiedy Piotr dotar³ na miejsce, Korneliusz upad³ do nóg Piotra. Lecz Piotr powiedzia³:
„Wstañ, i ja jestem tylko cz³owiekiem!”
Co Piotr powiedzia³ do Korneliusza?

W __ __ __ __ , i j __
j __ __ __ __ __ tylko
c __ __ __ __ __ __ __ __ __ __!
5

Korneliusz powiedzia³ Piotrowi: „Bóg poleci³
mi, abym pos³a³ po ciebie. I oto jesteœmy
zgromadzeni, aby wys³uchaæ tego, co ci Pan
nakaza³”.

M A8/3

Kto poleci³ Korneliuszowi, aby pos³a³ po Piotra? Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.

Szymon

Tabita

Bóg

2

Piotr wtedy zacz¹³ mówiæ do Korneliusza, jego przyjació³ i rodziny.
Pod ka¿dym obrazkiem wpisz pierwsz¹ literê, aby odkryæ, o kim mówi³ Piotr.

E

U
5

Gdy Piotr przemawia³, wszyscy obecni uwierzyli i ich grzechy zosta³y odpuszczone.
Piotr teraz ju¿ wiedzia³, ¿e Dobra Nowina o Panu Jezusie jest dla ka¿dego cz³owieka na
ca³ym œwiecie!

„Ka¿dy, Niego
odpuszczenia
grzechów”.

Pokoloruj s³owa.

kto w

uwierzy,

dost¹pi

Dzieje Apostolskie 10,43
Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 4:

Piotr ponownie w wiêzieniu

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Dz.Ap.
12,1-19

Z³oty wiersz:

Jakub 5,16
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Król Herod nie lubi³ tych, którzy naœladowali Pana
Jezusa. Jednego z aposto³ów, Jakuba, kaza³ zabiæ.
Wkrótce potem zosta³ aresztowany Piotr i osadzono go
w wiêzieniu.
Zakreœl w³aœciwe odpowiedzi, do ka¿dego
z nastêpuj¹cych pytañ.
Kto nie lubi³ naœladowców Pana Jezusa? Król Herod

Piotr

Jakub

Kto zosta³ zabity?

Król Herod

Piotr

Jakub

Kto zosta³ wtr¹cony do wiêzienia?

Król Herod

Piotr

Jakub

6

Wszyscy wierz¹cy przyjaciele Piotra zgromadzili siê, aby siê o niego modliæ.
W wiêzieniu, w noc poprzedzaj¹c¹ rozprawê s¹dow¹, Piotr spa³. By³ zwi¹zany
³añcuchami z dwoma stra¿nikami, kiedy nagle pojawi³ siê anio³ i obudzi³ go!
Kto siê pojawi³ i obudzi³ Piotra?
A __ __ __ __
– Wstañ prêdko – powiedzia³ anio³ do Piotra.
£añcuchy opad³y z jego r¹k. Wsta³ i poszed³
za anio³em do bramy wiêzienia.
Nikt ich nie zatrzyma³. Stra¿nicy nie
krzyknêli: „Zatrzymaæ tego cz³owieka! On
ucieka!” Wydawa³o siê, ¿e wszyscy œpi¹.
Piotr myœla³, ¿e ma widzenie. Ale gdy anio³
wyprowadzi³ go z wiêzienia i przyprowadzi³
do miasta, Piotr zda³ sobie sprawê, ¿e to Bóg
uwolni³ go z wiêzienia!

2

M A8/4

Wstaw ü lub û przy ka¿dym zdaniu, aby pokazaæ czy jest
PRAWDZIWE czy NIEPRAWDZIWE.
Piotr wcale nie spa³, kiedy pojawi³ siê anio³.
..........
Z pocz¹tku Piotr myœla³, ¿e ma widzenie.

..........

Piotr zda³ sobie sprawê, ¿e to Bóg go uwolni³.

..........

6

Piotr poszed³ prosto do domu, gdzie wierz¹cy przyjaciele modlili siê o niego. Kiedy
zapuka³ do drzwi, podesz³a do nich Rode, s³u¿¹ca. Gdy us³ysza³a Piotra, pobieg³a
powiedzieæ innym: „Piotr stoi przed bram¹”. Z pocz¹tku wierz¹cy nie uwierzyli jej.

Co Rode powiedzia³a innym
wierz¹cym?

P __ __ __ __
s __ __ __ p __ __ __ __
b __ __ __ __!
4

Kiedy jednak otworzyli drzwi zobaczyli, ¿e to naprawdê by³ Piotr! Wszyscy chwalili
Boga za to, ¿e odpowiedzia³ na ich modlitwy i uwolni³ Piotra.

Wiele mo¿e
modlitwa

Z Jakuba 5,16 uczymy siê, ¿e

usilna

sprawiedliwego.

Pokoloruj s³owa.

Uwagi prowadz¹cego

Razem

20
Copyright © 2010 BES Pocztowa Szko³a Biblijna

2

Odeœlij swoje lekcje
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