Czas na Bibliê

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego

Pamiêtaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
Wiek..................................Data urodzenia.........................................
Nazwisko i imiê....................................................................................
Adres (kod pocztowy)...............................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Oceny

Seria

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)

A5

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

Lekcje biblijne

................................
Dzieje
Apostolskie
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Lekcja 1:
Przeczytaj

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

Ogó³em .....................

¯ycie Piotra - Piotr zwiastuje S³owo
Dzieje
Apostolskie 2,1-43

Z³oty wiersz

Dzieje
Apostolskie 1,8

Pan Jezus odszed³ z Góry Oliwnej z powrotem do Nieba, aby byæ ze Swoim Ojcem. Piotr wraz
z innymi uczniami-aposto³ami, otrzymali od Pana Jezusa nowe zadanie do wykonania. Piotr
prawdopodobnie odczuwa³ swoj¹ s³aboœæ i strach. Sk¹d weŸmie potrzebne do tej nowej pracy
zdolnoœci?
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz, zawieraj¹cy obietnicê mocy, któr¹ Pan Jezus da³ Swoim uczniom.

2
Nastêpuj¹ce 4 s³owa wstaw we w³aœciwe miejsca w poni¿szym fragmencie.
wiatru

Duch

Zielonych Œwi¹t

ognia

W dzieñ ____________ _________ wszyscy aposto³owie byli razem. Nagle powsta³ szum
z nieba, jakby gwa³townego ___________ , i ukaza³y im siê jêzyki jakby z _____________ , które
usiad³y na ka¿dym z nich. By³ to __________ Œwiêty. Teraz stali siê ju¿ innymi ludŸmi,
gotowymi do dzie³a, które zleci³ im Pan Jezus.

4
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Zakreœl w³aœciwe s³owa, aby pokazaæ, co siê sta³o, kiedy zst¹pi³ Duch Œwiêty.
Na to powsta³ Piotr z

dziesiêcioma

jedenastoma

dwunastoma

Rzymie

Jerychu

Jerozolimie

rano

wieczór

popo³udnie

Jonasza

Izajasza

Joela

T³umy by³y w
By³o to
Piotr cytowa³ proroka

4

£atwo mo¿emy stwierdziæ, ¿e Piotr wiêcej ju¿ siê nie ba³, ale z odwag¹
mówi³ swoim s³uchaczom, ¿e tego samego Jezusa, którego
ukrzy¿owali, Bóg wzbudzi³ z martwych i i uczyni³ Go zarówno Panem
jak i Chrystusem.

Wpisz brakuj¹ce s³owa, aby uzyskaæ ca³e zdanie.
W wierszu 37, kiedy ludzie us³yszeli poselstwo, zostali nim

i powiedzieli do Piotra i pozosta³ych aposto³ów:
2
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Odgadnij brakuj¹ce wyrazy i zakreœl je
w rozsypance. S¹ wpisane w ró¿nych kierunkach.
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1. WeŸmiecie _ _ _ Ducha Œwiêtego (1,8)
2. Jego szum nape³ni³ ca³y dom (2,2)
3. Bóg obieca³, ¿e zostanie wylany. (2,17)
4. _ _ _ _ _ Nazareñski (2,22)
5. Musz¹ zostaæ odpuszczone (2,38)
6. Duch Œwiêty to _ _ _ od Boga (2,38)
7. Przez nich dzia³y siê znaki i cuda (2,43)

Wpisz poni¿ej pozosta³e litery, aby dowiedzieæ siê, co Piotr zwiastowa³.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _

8

Piotr spotka³ Pana Jezusa i otrzyma³ przebaczenie. Teraz otrzyma³ Ducha Œwiêtego, który da³ mu moc, by
mówiæ ludziom, ¿e musz¹ siê tak¿e upamiêtaæ, by otrzymaæ przebaczenie i dar Ducha Œwiêtego.

Upamiêtaæ siê, znaczy odwróciæ siê od w³asnej grzesznej drogi i wejœæ na Bo¿¹ drogê.
Piotr prosi³ ludzi, aby nawrócili siê i zmienili swoje nastawienie do Pana Jezusa.
Czy upamiêta³eœ siê i uwierzy³eœ w Pana Jezusa?
Rozpoczê³o siê wielkie zadanie Piotra polegaj¹ce na rozpowszechnianiu Dobrej Nowiny o zmartwychwsta³ym
Panu Jezusie. Od tego czasu poselstwo to jest ci¹gle zwiastowane i ju¿ miliony ludzi upamiêta³o siê i zaufa³o
Panu Jezusowi.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: ¯ycie Piotra - Piotr uzdrawia
Przeczytaj

orek

Wt
Dzieñ
Bum, bum

Dzieje
Apostolskie 3,1-16

Z³oty wiersz:

Dzieje
Apostolskie 3,6

Czasami odczuwamy smutek i przejmujemy siê, s³ysz¹c wiadomoœci i widz¹c
zdjêcia ludzi g³oduj¹cych w Afryce lub innych czêœciach Trzeciego Œwiata,
gdzie panuj¹ g³ód czy groŸne choroby.
Piotr i Jan musieli czuæ to samo, kiedy szli na modlitwê i zobaczyli chromego
(kulawego) cz³owieka siedz¹cego w pobli¿u bramy œwi¹tyni. Cz³owiek ten
poprosi³ ich o pieni¹dze, ale Piotr i Jan byli w stanie daæ mu coœ znacznie
lepszego - szczególn¹ moc i si³ê, któr¹ da³ im Pan Jezus.

Poni¿ej znajduje siê zestaw obrazków ilustruj¹cych fragment do przeczytania. Przypatrz siê wierszom
biblijnym, które przedstawiaj¹ poszczególne obrazki, a potem W£ASNYMI S£OWAMI dokoñcz zdania.

Ten cz³owiek by³ ______________________________________________
Ka¿dego dnia _________________________________________________
________________________________________________________
2
¯ebrak ujrza³ ___________________ i poprosi³ o ____________________
I rzek³ Piotr: _________________________________________________
________________________________________________________
2
Piotr uj¹³ go za _________________________________________________
Jego nogi i kostki ______________________________________________
_______________________________________________________
2
¯ebrak ______________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________
2
Ca³y lud______________________________________________________
____________________________________________________________
Ogarnê³o ich _____________________________________________
2
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Nietrudno zrozumieæ, dlaczego ten cz³owiek nie chcia³ pozwoliæ odejœæ Piotrowi i Janowi.
W Przedsionku Salomona zgromadzi³ siê wielki t³um ludzi i Piotr przemówi³ do nich.
Uporz¹dkuj litery: Byli zdumieni, gdy zobaczyli, ¿e chromy cz³owiek, który przez lata siada³,
¿ebrz¹c przy MIEARB NEJKÊIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , teraz zosta³
2
uzdrowiony.
Pod ka¿dym obrazkiem wpisz pierwsz¹ literê, aby dowiedzieæ siê, czyj¹ moc¹ zosta³ uzdrowiony
ten cz³owiek.
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Wpisz z³oty wiersz:

3
Czy wiesz, ¿e wiara w Pana Jezusa Chrystusa mo¿e
zmieniæ równie¿ twoje ¿ycie?
Prawdopodobnie nie jesteœ
chromy, ale wszyscy
zgrzeszyliœmy i potrzebujemy
odpuszczenia swoich
grzechów przez wiarê
w wszechmocne
Imiê Pana
Jezusa Chrystusa.

Piotr opisa³ Pana Jezusa na
3 ró¿ne sposoby
w wierszach 14 i 15.
W drzwiach bramy
wpisz te 3 okreœlenia
Pana Jezusa.

To jest ten sam Pan
Jezus, który mo¿e
zmieniæ nasze ¿ycie,
jeœli jesteœmy gotowi
uwierzyæ w Niego
i zaufaæ Mu.

Uwagi prowadz¹cego
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: ¯ycie Piotra – Piotr sk³ada œwiadectwo
Przeczytaj

Dzieje
Apostolskie 4,1-22

Z³oty wiersz:

Dzieje
Apostolskie 4,12

Piotr przemawia³ do t³umu, który zgromadzi³ siê, aby zobaczyæ uzdrowionego cz³owieka. Wyjaœni³, ¿e
cud zdarzy³ siê przez moc zmartwychwsta³ego Pana Jezusa. Mówi³ im, ¿e Bóg wzbudzi³ Swojego
Syna, Pana Jezusa, tak ¿e ka¿dy z nich mo¿e siê odwróciæ od
swojej bezbo¿nej drogi.
Kiedy Piotr i Jan przemawiali, zostali aresztowani.
Kim byli ludzie, którzy byli zazdroœni i rozz³oszczeni
z powodu t³umu s³uchaj¹cego Piotra i Jana?
1.NIA£KAP (uporz¹dkuj litery).
2.Dowódca ________________
3.SZECEUSADU (uporz¹dkuj litery).

3

W wierszu 2 znajdŸ i wpisz poni¿ej, o czym zwiastowali aposto³owie.

1
Saduceusze w ogóle nie wierzyli
w zmartwychwstanie. Biblia jednak uczy, ¿e ka¿dy,
kto umrze, pewnego dnia zmartwychwstanie. Niebo
bêdzie dla tych, którzy zaufali Pana Jezusowi. Œmieræ
nie jest dla nich koñcem!
Dokoñcz rysunek (dodaj¹c kraty), aby pokazaæ,
gdzie Piotr i Jan byli trzymani a¿ do nastêpnego
dnia.
Wpisz w ramkê nazwê tego miejsca.

2

1
Dokoñcz s³owo, aby pokazaæ, co wielu ludzi uczyni³o: UWIE _ _ _ _ _ .
Liczba tych, którzy uwierzyli, ros³a ka¿dego dnia. Bóg budowa³ Swój Koœció³. Pan Jezus jest wielkim
„kamieniem wêgielnym” i ka¿dy, kto w Niego uwierzy, jest jak „¿ywy kamieñ”, zbudowany na Nim
(zobacz: List do Kolosan 1,17; 1 Piotra 2,5).
Nastêpnego dnia spotkali siê wszyscy wa¿ni przywódcy ¿ydowscy.
Podaj imiona dwóch z nich.
2
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Uporz¹dkuj litery:
Zapytali oni Piotra i Jana,
„Jak¹ C¥MO __ __ __ __ albo w czyim MIUINEI __ __ __ __ __ __ __ to uczyniliœcie?”

2

Bóg, Duch Œwiêty, da³ Piotrowi odwagê i si³ê, aby móg³ wiernie odpowiedzieæ przywódcom
¿ydowskim.
Odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania wpisz poni¿ej w ponumerowane kamienie.
1. Dlaczego przes³uchiwano Piotra i Jana? (w. 9)
2. Przez czyje wszechmocne Imiê chromy cz³owiek zosta³ uleczony? (w. 10)
3. Co uczyni³ naród ¿ydowski Panu Jezusowi? (w. 10)
4. A co uczyni³ Bóg? (w. 10)
5. W jaki sposób jest opisany Pan Jezus w wierszu 11?
6. Przywódcy zabronili Piotrowi i Janowi coœ robiæ. Co to by³o? (w. 17)
7. Dlaczego Piotr i Jan nie obiecali, ¿e nie bêd¹ mówiæ o Panu Jezusie? (w. 19,20)
8. Piotr powiedzia³, ¿e mo¿emy byæ zbawieni tylko przez Pana Jezusa.
Wpisz z³oty wiersz.

1

Za to, ¿e pomogli

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

4
Bóg ............

5

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

2

Przez imiê
...........................
............................
.............................

On sta³ siê
.........................
.........................
.........................

6

3

Oni Go
...........................

Aby nie ..........

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

7

7

Chcieli

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

8

2

Wiara w Pana Jezusa musi byæ fundamentem naszego ¿ycia
Ci, którzy naœladuj¹ Pana Jezusa, staj¹ siê czêœci¹ Bo¿ej budowli. Powinni równie¿ tak, jak Piotr, byæ
gotowi mówiæ o Nim innym, za co czasem trzeba ponieœæ cenê!

Uwagi prowadz¹cego
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: ¯ycie Piotra - Piotr w wiêzieniu
Przeczytaj

Dzieje
Apostolskie 12,1-19

Z³oty wiersz:

1 Jana 5,14

Coraz wiêcej ludzi zaczyna³o naœladowaæ Pana Jezusa. Dzielili siê swoj¹ ¿ywnoœci¹ i pieniêdzmi
i czêsto spotykali siê razem, aby siê modliæ i chwaliæ Boga. Wszystkim mówili, ¿e us³yszeli dobr¹
nowinê o Panu Jezusie. Kap³ani i prze³o¿eni ludu z Jerozolimy chcieli po³o¿yæ kres g³oszeniu Dobrej
Nowiny o Panu Jezusie, tak wiêc wielu wierz¹cych ludzi musia³o uciekaæ i rozejœæ siê po okolicznych
krajach.
Przeczytaj ponownie wiersze 1- 4 i wpisz obok ka¿dego rysunku, SWOIMI S£OWAMI, co siê
zdarzy³o.

Uporz¹dkuj litery, aby znaleŸæ odpowiedŸ.
Herod widzia³, ¿e siê to podoba DO¯MY
Zamierza³ stawiæ go przed DEMLU

4
_ _ _ _ _.

_ _ _ _ _.

2

Zauwa¿, co siê sta³o tej nocy, kiedy Herod planowa³ stawiæ Piotra na publiczne przes³uchanie.
Po³¹cz prostymi liniami w³aœciwe czêœci zdañ.
Zbór

byli skuci z Piotrem ³añcuchami.

Dwaj ¿o³nierze

spa³ mocno.

Piotr

modli³ siê do Boga o Piotra.

3
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Poni¿ej wpisz z³oty wiersz:

1
6

KRZY¯ÓWKA

8
1

5

7

2

3

4

Rozwi¹¿ nastêpuj¹ce has³a i wpisz do krzy¿ówki.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8

Pionowo
Czeka³, ¿e otworz¹ mu bramê.
W jej domu modlili siê o Piotra.
Piotr zosta³ stamt¹d wyprowadzony.

Poziomo
S³u¿¹ca rozpozna³a _ _ _ _ Piotra.
W koñcu j¹ otworzono Piotrowi.
Ona us³ysza³a g³os Piotra.
Piotr powiedzia³, ¿e to On go uwolni³.
Zgromadzeni na modlitwie myœleli, ¿e to _ _ _ _ _ Piotra.

10

Pan pozwoli³, aby Jakub zosta³ zabity. Kocha³ Jakuba tak samo jak Piotra. Nie jesteœmy
w stanie zrozumieæ, dlaczego Bóg uzdrawia kogoœ z powa¿nej choroby, podczas gdy ktoœ inny umiera
lub ginie w wypadku. Biblia uczy, ¿e Bóg kocha nas i wie, co jest najlepsze. Mo¿emy wiêc zawsze Mu
ufaæ. Najwa¿niejsze jest, by wierzyæ w Niego, modliæ siê regularnie i zawsze przyjmowaæ Jego wolê
dla naszego ¿ycia.
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