Czas na Bibliê

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ M³odszego Wieku Szkolnego

Pamiêtaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
Wiek..................................Data urodzenia.........................................
Nazwisko i imiê....................................................................................

Oceny

Seria

A10

Adres (kod pocztowy)............................................................................... Lekcje biblijne w

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

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

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)

Dziejach
Apostolskich

Suma ............................
Ogó³em ........................

Nazwisko prowadz¹cego grupê................................................................

Lekcja 1: Szczepan umiera dla Pana Jezusa
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

Dz.Ap.
6,8-15;
7,54-60

Z³oty wiersz

1 Jana 4,19
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Gdy Pan Jezus powróci³ do Nieba, wielu ludzi uwierzy³o w Niego. Ci ludzie, którzy
kochali Pana Jezusa, byli czêœci¹ zboru w Jerozolimie. Jednym z pomocników w tym
zborze by³ Szczepan. By³ on dobrym cz³owiekiem, który s³u¿y³ Panu Jezusowi,
pomagaj¹c innym ludziom. By³ pe³nym Ducha Œwiêtego i czêsto zwiastowa³ o Jezusie.
Wpisz poni¿ej, co robi³ Szczepan.
On z __ __ __ __ __ __ __ __ __ o Jezusie.
On s __ __ __ __ __ Panu Jezusowi.
On p __ __ __ __ __ __ innym ludziom.

6

Niektórzy ¯ydzi nie lubili, gdy Szczepan zwiastowa³ o Jezusie. Postawili go wiêc przed
s¹dem, gdzie znaleŸli siê ludzie, którzy mówili o nim k³amstwa. Pomimo tego, ¿e
przyszed³ dla Szczepana ciê¿ki czas, on siê nie ba³. Nie mia³o znaczenia, co ci ludzie
mówili o nim, bo Pan Jezus by³ zawsze z nim. Rozgniewani ludzie zdali sobie sprawê,
jaki pokój mia³ Szczepan - Biblia mówi nam, ¿e jego twarz wygl¹da³a jak twarz anio³a!

Szczepan przemawia³ do wszystkich ludzi zgromadzonych w s¹dzie. Przypomnia³ im, ¿e
zabili Jezusa. To ich bardzo rozgniewa³o. Szczepan popatrzy³ w Niebo i zobaczy³
jaœniej¹ce œwiat³o. „Oto widzê Jezusa stoj¹cego po prawej rêce Boga” - zawo³a³. On by³
przejêty mog¹c ujrzeæ Niebo, ale jego nieprzyjaciele jeszcze bardziej siê rozgniewali.
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Napisz P (prawda) lub F (fa³sz) przy ka¿dej
odpowiedzi.
¯ydzi byli rozgniewani na Szczepana, poniewa¿:
on zobaczy³ Pana Jezusa w Niebie. .....
powiedzia³ im, ¿e zabili Jezusa.
.....
zabra³ ich pieni¹dze.
.....

6

Teraz chcieli go po prostu zabiæ. Pojmali go i
wywlekli poza miasto i zaczêli rzucaæ w niego
wielkimi kamieniami.

Kamieñ za kamieniem uderza³ w Szczepana, który
ju¿ wiedzia³, ¿e umrze. Pan Jezus by³ w Niebie i czeka³
na niego. Spokojnie modli³ siê i prosi³ Pana Jezusa, aby zabra³ go do Nieba i aby
równie¿ wybaczy³ jego nieprzyjacio³om to, co mu z³ego uczynili.
Wkrótce Szczepan umar³. On kocha³ Pana Jezusa bardzo mocno, poniewa¿ On umar³ dla
niego na krzy¿u i by³ gotowy oddaæ swoje ¿ycie dla Jezusa, nawet jeœli to znaczy³o
umrzeæ okrutn¹ œmierci¹.
Brakuj¹ce s³owa wstaw do Krzy¿ówki.
1. ¯ydzi wywlekli Szczepana poza
.................... .
1
2. Szczepan by³ gotowy ............... dla
2
Jezusa.
3
3. Jezus sta³ po prawej ............. Boga.
4. Gdy Szczepan spojrza³ w Niebo, zobaczy³
4
............................................ .
5
5. Kiedy umar³, poszed³ do .......................... .
6
6. Szczepan kocha³ .............. Jezusa.
7
7. Z³oty wiersz znajduje siê w
7
8
1 ............. 4,19.
8. ¯ydzi rzucali w Szczepana
.................................. .
Pokoloruj imiê Szczepan w krzy¿ówce.
1
Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Przeja¿d¿ka Filipa powozem
Dzieje
Apostolskie
8,26-40

Z³oty wiersz:

Dzieje Apostolskie 8,35
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Filip tak¿e uwierzy³ w Pana Jezusa i wszêdzie gdzie szed³, zwiastowa³ o Nim. Zwykle
zwiastowa³ w miastach, gdzie mieszka³o wiele ludzi ale pewnego dnia anio³ mu
powiedzia³, aby poszed³ drog¹ prowadz¹c¹ przez pustyniê.
Pokoloruj ten obrazek, który pokazuje, gdzie Filip zosta³ pos³any.

2

Filip musia³ byæ ciekawy, dlaczego mia³ tam pójœæ. Wkrótce zobaczy³ w oddali
powóz. Gdy powóz siê przybli¿y³, zobaczy³ siedz¹cego w Nim wa¿n¹ osobistoœæ.
Powraca³ on do swojego odleg³ego kraju zwanego Etiopia, gdzie pracowa³ dla królowej.
Duch Œwiêty powiedzia³ Filipowi, aby podszed³ bli¿ej do powozu. Gdy to uczyni³, móg³
us³yszeæ, ¿e ten cz³owiek czyta³ fragment Biblii!
Skreœl zdania, które nie s¹ prawdziwe.
Ten cz³owiek jecha³ na oœle.
Mieszka³ on w Etiopii.
Pracowa³ on dla króla.
On czyta³.
By³ w drodze do domu.

5

- Czy rozumiesz to, co czytasz? - zapyta³ Filip.
- Jak¿ebym móg³ - odpowiedzia³ ten cz³owiek - jeœli mnie nikt nie pouczy³? Etiopczyk
od razu poprosi³ Filipa, aby usiad³ przy nim w powozie. Wiersze, które on czyta³
mówi³y o kimœ, kto zosta³ zabity jako baranek. Etiopczyk by³ zdziwiony! Potem Filip
wyjaœni³, ¿e t¹ Osob¹ by³ Pan Jezus, który pozwoli³ siê ukrzy¿owaæ, by ponieœæ karê za
nasz grzech.
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Pokoloruj wszystkie litery za wyj¹tkiem x, y i v, aby odkryæ poselstwo Filipa
zwiastowane Etiopczykowi.

xyvxyvxydobravxnowina
yvxoyvxyvxJezusieyv

3

Wkrótce Etiopczyk zrozumia³, ¿e jego
grzechy musz¹ byæ odpuszczone. Filip
wyjaœni³ mu, ¿e musi zaufaæ Panu Jezusowi
jako swojemu Zbawicielowi, a on bez
oci¹gania siê uwierzy³ w Pana Jezusa!
Gdy dalej podró¿owali razem, Etiopczyk
powiedzia³: Oto woda. Dlaczego nie
móg³bym zostaæ ochrzczony?
Zatrzyma³ wiêc powóz i tak Filip i Etiopczyk
weszli do wody, gdzie Filip go ochrzci³. W
ten sposób pokaza³, ¿e teraz jest naœladowc¹
Pana Jezusa i ¿e od teraz jego ¿ycie zmieni
siê.
Potem Duch Œwiêty zabra³ Filipa, aby
zwiastowa³ w innych miejscach. Etiopczyk
pe³en radoœci dalej jecha³ swoj¹ drog¹.
U³ó¿ poni¿sze zdania we w³aœciwej kolejnoœci numeruj¹c je od 1 do 6.
Numer 1 jest ju¿ zaznaczony.
Obaj weszli do wody.
Filip opuœci³ go.
1 Etiopczyk zaufa³ Jezusowi.
Filip ochrzci³ go.
Bardzo szczêœliwy pojecha³ do domu.
Zobaczy³ wodê.

10

Powinniœmy byæ wdziêczni, ¿e mogliœmy us³yszeæ Dobr¹ Nowinê o Jezusie. Musimy
tak¿e zaufaæ Mu jako naszemu Zbawicielowi a wtedy doznamy tego samego szczêœcia,
jakiego dozna³ ten cz³owiek z Etiopii.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ M³odszego Wieku Szkolnego - Seria A10

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3:

Saul i olœniewaj¹ca œwiat³oœæ

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Dzieje
Apostolskie
9,1-9

Z³oty wiersz:

2 Koryntian 5,17
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Saul nienawidzi³ Jezusa. Nie wierzy³ w to, co Jezus mówi³, ani w to, ¿e On jest Synem
Bo¿ym. Chcia³ zniszczyæ tych ludzi, którzy kochali Jezusa.
Wróæmy do lekcji 1.
Kogo ukamienowano na œmieræ?
S __ __ __ __ __ __ __ __.

2

Saul by³ wtedy tam, gdy to siê zdarzy³o. By³ z tego bardzo zadowolony. Teraz chcia³
odnaleŸæ innych wierz¹cych w Jezusa i wsadziæ ich do wiêzienia. S³ysza³, ¿e niektórzy z
nich mieszkali w bardzo odleg³ym mieœcie.
Wpisz pierwsze litery nazwy ka¿dego z obrazków, aby odkryæ nazwê miasta, do
którego chcia³ pójœæ Saul.

____

____

____

____

____

____

____

____

Saul i jego przyjaciele byli ju¿ blisko miasta, gdy nagle pojawi³a siê œwiat³oœæ z nieba.
Saul by³ przera¿ony tym tak, ¿e upad³ na ziemiê. Wtedy us³ysza³ g³os: Saulu, Saulu,
czemu mnie przeœladujesz?
- Kim jesteœ Panie? - zapyta³ Saul czuj¹c strach i zmieszanie.
- Ja jestem Jezus, którego ty przeœladujesz - odpowiedzia³ g³os.
Saul wtedy zrozumia³, ¿e Jezus jest Synem
Bo¿ym, który mieszka w Niebie. Wszystko,
co dot¹d myœla³ o Panu Jezusie by³o nieprawd¹!
Jak wiele musia³o zmieniæ siê w jego ¿yciu!
Wtedy Pan Jezus powiedzia³ Saulowi,
aby poszed³ do miasta, a tam powiedz¹ mu,
co ma zrobiæ. Ale kiedy wsta³, okaza³o siê,
¿e by³ niewidomy i jego przyjaciele
musieli mu pomóc, aby móg³ tam zajœæ!

3
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Wpisz odpowiedzi w Krzy¿ówkê:
1. Saul chcia³ wtr¹ciæ wierz¹cych do ....................

2

2. Saul zobaczy³ ......................... z nieba.
3. Saul nie móg³ nic widzieæ;

1

3

by³ .................................. .
4. Jego przyjaciele .......................................
go do Damaszku.
4

Spotkanie Pana Jezusa by³o dla Saula
pocz¹tkiem nowego ¿ycia.

8

Przypatrz siê trzem poni¿szym wyrazom. U¿yj ich, aby uzupe³niæ z³oty wiersz.
Chrystusie
stare
nowym

„Jeœli ktoœ jest w __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ,
__ __ __ __ __ jest stworzeniem, __ __ __ __ __ przeminê³o,
3

oto wszystko sta³o siê nowe”.
Od tej chwili ¿ycie Saula sta³o siê inne.
Dokoñcz te STARE RZECZY, które nie mia³y wiêcej miejsca w ¿yciu Saula.
Nienawiœæ do J __ __ __ __ __ .
N__ __ __ __ __ __ __ __ do naœladowców Jezusa.
Brak wiary w to, ¿e Jezus jest S__ __ __ __ B__ __ __ __ .
Wszyscy jesteœmy grzesznikami i robimy grzeszne rzeczy.
Tylko Pan Jezus mo¿e usun¹æ nasz grzech. Tylko On mo¿e daæ nam moc, aby ¿yæ
nowym ¿yciem.
On nam bêdzie pomaga³ ka¿dego dnia
robiæ to, co w³aœciwe, jeœli mu zaufamy
i bêdziemy Mu pos³uszni, tak jak Saul.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Saul staje siê nowym cz³owiekiem.
Dzieje
Apostolskie9,
10-23

Z³oty wiersz:

Dzieje Apostolskie 9,20
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Bóg przemówi³ do Ananiasza we œnie i powiedzia³ mu,
aby poszed³ i spotka³ siê z Saulem. Ananiasz s³ysza³
o tym, jak Saul Ÿle traktowa³ ludzi, którzy kochali
Jezusa, tak wiêc z pocz¹tku nie chcia³ iœæ. Ale Pan
wyjaœni³ mu, ¿e ¿ycie Saula zmieni³o siê. Teraz Saul
bêdzie opowiada³ o Nim ludziom, którzy nigdy o Nim
nie s³yszeli.
Ananiasz wtedy okaza³ pos³uszeñstwo Panu i znalaz³
Saula, który by³ niewidomy przez ostatnie trzy dni!
- Bracie Saulu! - powiedzia³ Ananiasz, k³ad¹c swoje
d³onie na nim - Pan pos³a³ mnie, abyœ móg³ znów odzyskaæ wzrok i zostaæ nape³niony
Duchem Œwiêtym.
Ananiasz nazwa³ Saula „bratem”, poniewa¿ teraz obydwaj nale¿eli do tej samej rodziny
- Bo¿ej rodziny! Saul znowu zacz¹³ widzieæ. Zosta³
ochrzczony i dosta³ coœ do zjedzenia podczas gdy
Ananiasz wyjaœnia³ mu Bo¿y plan. Wkrótce Saul
spotka³ innych naœladowców Pana Jezusa, którzy
mieszkali w Damaszku. Byli oni zdumieni, ¿e Saul
by³ teraz ich przyjacielem, a nie wrogiem.
Narysuj strza³ki, aby po³¹czyæ pocz¹tki i koñce poni¿szych zdañ.
Pan powiedzia³

szczególny plan dla ¿ycia Saula.

Pan mia³

znowu widzieæ.

Saul zacz¹³

Ananiaszowi, aby poszed³ do Saula.

„Jezus jest
Synem Bo¿ym.”

6

Pokoloruj poni¿sze s³owa, które mówi¹ nam, co Saul zacz¹³ zwiastowaæ o Panu Jezusie.

2
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Kiedy Saul zwiastowa³ o Panu Jezusie, us³yszeli to ¯ydzi, którym nie podoba³a siê ta
wieœæ. Wkrótce uknuli spisek, aby zabiæ Saula. Pewnej nocy jego przyjaciele pomogli
mu uciec i spuœcili go w koszu poza mur miasta.
Dokoñcz obrazek, aby pokazaæ, jak Saul uciek³ z miasta.

2

¯ycie Saula zmieni³o siê ca³kowicie.
Wpisz poni¿ej NOWE rzeczy, które zaczê³y siê w jego ¿yciu - teraz, kiedy kocha³ on
Pana Jezusa.
Teraz nale¿a³ on do Bo¿ej __ __ __ __ __ __ __ .
Zosta³ nape³niony D __ __ __ __ __ Œ __ __ __ __ __ __ .
Mia³ nowych p __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Z __ __ __ __ __ __ __ __ __ o Jezusie.
10

Uwagi prowadz¹cego

Razem

20
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