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Lekcja 1:
Przeczytaj

S³udzy Pana - Przygotowani przez Boga
Dz.Ap. 1,7-9
Dz.Ap. 2,1-13

Z³oty wiersz

Jan 14,16 i 17

W pocz¹tkowych latach historii Koœcio³a Bóg u¿ywa³ ró¿nych ludzi, aby zanieœli innym ludziom z
ró¿nych krajów wieœæ o Panu Jezusie. Bóg prowadzi³ ich przez Ducha Œwiêtego i byli oni pos³uszni
S³owu Bo¿emu. Wielu z tych, którym przekazywali tê wieœæ, przyjê³o Pana Jezusa jako Zbawiciela.
„K _ _ _ _ _ z _ _ _ _ ”.
Dokoñcz nazwy krain,
o których Pan Jezus
powiedzia³, ¿e uczniowie
w nich bêd¹ Jego
œwiadkami.

S_ _ _ _ _ _
J_ _ _ _ _ _ _ _ _
J_ _ _ _

4

Po odejœciu Pana Jezusa do nieba uczniowie zostali nazwani Jego „APOSTO£AMI” (to znaczy, tymi,
którzy zostali pos³ani przez Niego) i S£UGAMI (to znaczy tymi, którzy pracowali dla Niego). Nie
mogli jednak wype³niæ tego wielkiego zadania w oparciu o w³asn¹ moc.
Uporz¹dkuj litery, aby odkryæ, kto mia³ przyjœæ, aby im pomóc w ich dziele.
HDCU TYŒIWÊ
____ ______

1

Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA przy poni¿szych zdaniach dotycz¹cych przyjœcia Ducha Œwiêtego.

Duch Œwiêty przyszed³ w dniu Zielonych Œwi¹t.

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

Nagle ca³y dom nape³niony zosta³ œpiewem.

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

Jêzyki jakby z ognia usiad³y na ka¿dym z nich.

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

Tylko niektórzy uczniowie zostali nape³nieni Duchem Œwiêtym. ...............

4

S B5/1

Przyjœcie Ducha Œwiêtego oznacza pocz¹tek Koœcio³a. Z tej okazji wielki t³um ludzi zgromadzi³ siê
wokó³ domu, gdzie przebywali aposto³owie.
Zakreœl, kto by³ w tym t³umie.
¯ydzi z ka¿dego narodu. Trochê Galilejczyków. Faryzeusze i uczeni w Piœmie.

1

Co sprawi³o, ¿e t³um by³ tak zadziwiony? (Zobacz Dz.Ap. 2,6-8)
1
Bo¿y s³udzy byli w stanie to robiæ, poniewa¿ zosta³a im dana moc przez Ducha Œwiêtego. To by³o
pierwsze z wielu cudownych DZIE£, które mogli dokonaæ przez moc
Ducha Œwiêtego.
Pod ka¿d¹ liter¹ wpisz nastêpn¹ literê alfabetu, aby odkryæ, co
zwiastowali aposto³owie. (Np. a=b; b=c; z=¿, ¿=a).

Uk³adanka literowa
U H D K J H D

C Y H D L Z

A N Z D

4
Pan Jezus zapowiedzia³ to historyczne wydarzenie przed swoj¹ œmierci¹.
Przeczytaj z³oty wiersz i odpowiedz na nastêpuj¹ce pytania:
Pan Jezus powiedzia³, ¿e bêdzie prosi³ kogoœ, aby da³ im innego
Pocieszyciela? Kogo bêdzie prosi³?
Jezus powiedzia³, ¿e ten Pocieszyciel bêdzie z nimi. Jak d³ugo?
Jak nazwa³ tego Pocieszyciela Pan Jezus?
D __ __ __

p __ __ __ __ __

3

Dlaczego œwiat nie mo¿e Go przyj¹æ? (Zobacz z³oty wiersz).

2
Pan Jezus powiedzia³ te s³owa, kiedy by³ przed œmierci¹. Po swoim zmartwychwstaniu mia³ powróciæ
do nieba ale zanim odszed³, da³ tê obietnicê. Nie pozostan¹ sami. Pocieszyciel lub Pomocnik bêdzie z
nimi.
Ten nowy i szczególny Pomocnik nie bêdzie mia³ ludzkiego cia³a jak Pan Jezus. Bóg Duch Œwiêty
przyjdzie i zamieszka w ka¿dym z uczniów Pana Jezusa. On przygotuje ich i bêdzie ochrania³, bêd¹
wiêc w stanie wykonaæ zadanie, które im zleci³ Pan Jezus.
Duch Œwiêty przyjdzie i zamieszka w tobie, jeœli zaufasz Panu Jezusowi jako Zbawicielowi. Wtedy
bêdziesz mieæ moc, która pomo¿e ci codziennie ¿yæ nowym chrzeœcijañskim ¿yciem dla Pana Jezusa.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria B5
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: S³udzy Pana - Gotowi na œmieræ!
Przeczytaj

Dz.Ap. 6,1-5.8-15
Dz.Ap. 7,54-60

Z³oty wiersz:

Mateusza 5,44

Gdy Dobra Nowiny lub Ewangelia by³a zwiastowana w Jerozolimie coraz wiêcej ludzi zaczyna³o
wierzyæ. Uczniowie zdali sobie sprawê, ¿e zajêci s¹ tymi, którzy s¹ biedni i g³odni, szczególnie
wdowami, ¿e mnie czasu mogli spêdziæ na modlitwie i zwiastowaniu. W koñcu wybrali siedmiu ludzi,
aby pomagali w owiece nad wdowami.
Wpisz pierwsze litery ka¿dego z obrazków, aby odkryæ imiê jednego z nich.

1
Jakie dwie rzeczy ich wyró¿nia³y? Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Pe³nia radoœci / Pe³nia wiary / Pe³nia Ducha Œwiêtego / Pe³nia jasnych idei / Pe³nia pewnoœci siebie
2
Szczepan nie tylko dba³ o potrzeby innych ale równie¿ dokona³ wiele wielkich cudów. Duch Œwiêty
da³ mu moc do zrobienia tych rzeczy, tak ¿e ludzie mogli uwierzyæ w jego poselstwo o Panu Jezusie i
zaufaæ Mu jako Zbawicielowi.
Kto by³ przeciwny Szczepanowi i k³óci³ siê z nim? (Zobacz Dz.Ap. 6,9).)
2
Podstawili oni ludzi, którzy mówili k³amstwa na temat Szczepana i podburzyli zarówno zwyk³ych
ludzi jak i religijnych przywódców.
Wtedy zaci¹gnêli go przed Radê. Tutaj Duch Œwiêty znowu pomóg³ Szczepanowi stan¹æ po stronie
Pana Jezusa.
Opisz, jak wygl¹da³a jego twarz w oczach tych, którzy patrzyli na niego.
1
Mo¿esz przeczytaæ o tym, co Szczepan powiedzia³ w Dz.Ap. 7,2-35. Wskaza³, ¿e ¯ydzi jako
naród zawsze byli niepos³uszni Bogu, odmawiaj¹c s³uchania tych, którzy zwiastowali Jego
poselstwo. Chcia³ pokazaæ, ¿e nawet teraz odrzucali przyjêcie poselstwa, ¿e Pan Jezus ¿yje.

Czy i my czasami odmawiamy s³uchania tego, co Bóg uczy nas przez Bibliê?

S B5/2

Uzupe³nij uk³adankê s³own¹ u¿ywaj¹c do tego fragment do przeczytania.
(Wpisz litery równie¿ w zacienione kratki).
1. Imiê m³odzieñca, który pilnowa³ szat.
2. Szczepan modli³ siê, aby Jezus nie policzy³ im tego.
2
3
4
7
3. Modli³ siê te¿, aby Jezus przyj¹³ jego ...................... .
5
4.
Wrogowie Szczepana
podnieœli
1

6

8

S Z C Z E P A N

wielki .................... .
5.
6.
7.
8.

Szczepan zobaczy³ Go stoj¹cego w niebie.
Sta³ On po ....................... Bo¿ej.
Szczepana wypchniêto poza ................ .
Szczepan widzia³ otwarte .......................... .
9

U¿ywaj¹c liter z zacienionych kratek z uk³adanki znajdŸ brakuj¹ce s³owo, które opisuje,
co zrobili ze Szczepanem.
1

Oni go _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
Przeczytaj i wpisz poni¿ej z³oty wiersz.

2
Teraz przeczytaj £uk. 23,34 i porównaj z Dz.Ap. 7,60. Szczepan zrobi³ coœ podobnego do tego,
co zrobi³ Pan Jezus , kiedy umiera³. Co to by³o?
2
Szczepan by³ gotowy, aby raczej umrzeæ jako chrzeœcijanin ni¿ przemilczeæ Dobr¹ Nowinê o
zmartwychwsta³ym Panu. Dzisiaj w ró¿nych krajach chrzeœcijanie s¹ przeœladowani za swoj¹ wiarê.
Niektórzy s¹ nawet gotowi raczej ponieœæ œmieræ ni¿ okazaæ niewiernoœæ Temu, którego umi³owali!

Jak bardzo ty Go kochasz?
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: S³udzy Pana - Przygotowani do s³uchania!
Przeczytaj

Z³oty wiersz:

Dz.Ap. 8,5.26-40

Dz.Ap. 16,31

Jak wiele razy twoja mama, tato lub nauczyciel w szkole powiedzieli ci: Zrób jak powiedzia³eœ. Jak
czêsto s³ysza³eœ powiedzenie: Jednym uchem wesz³o a drugim wysz³o? Bardzo wa¿ne jest, abyœmy
s³uchali uwa¿nie danych nam poleceñ, np. jak znaleŸæ drogê do jakiegoœ miejsca lub jak zrobæ w
szkole eksperyment. Fragment do przeczytania pokazuje cz³owieka, któremu ktoœ pomóg³ staæ siê
chrzeœcijaninem, ktoœ, kto uwa¿nie s³ucha³ Bo¿ych poleceñ i by³ im w pe³ni pos³uszny.
Uporz¹dkuj litery, aby odkryæ, kto zwiastowa³ Dobr¹ Nowinê o Panu Jezusie.
LIPIF

_ _ _ _ _

1

_ _ _ _ _ _ _

1

Wpisz na drogowskazie, do którego
miasta poszed³ g³osiæ Ewangeliê.

Przekreœl Z£E odpowiedzi, aby dowiedzieæ siê, jakie polecenie otrzyma³ od anio³a Pañskiego.

„Wstañ i idŸ na

zachód / po³udnie / wschód

œcie¿k¹ / pustyni¹ / drog¹
która prowadzi z

Jaffy / Jerozolimy / Jerycha

do Gazy / Gadary / Galilei.

4

Zauwa¿, co Filip zrobi³ (w. 27). Bez dodatkowych pytañ opuœci³ miasto, gdzie wielu ludzi uwierzy³o
w Pana Jezusa, i poszed³ na pustyniê. Nie wiedzia³, jak daleko musi iœæ, kogo ma spotkaæ ani dlaczego
zosta³ tam pos³any. On s³ucha³ i by³ pos³uszny. On nie wiedzia³ ale Bóg wiedzia³, ¿e ktoœ jeszcze
podró¿uje t¹ sam¹ drog¹.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA
Podró¿ny by³ z Nigerii.

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

By³ on odpowiedzialny za skarby królowej.

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

By³ w Jerozolimie, aby oddaæ Bogu chwa³ê.

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

Jecha³ swoim wozem œpi¹c.

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

4

S B5/3

Co wtedy Duch Œwiêty powiedzia³ do Filipa? (Zobacz w. 29).
1
Filip ponownie wys³ucha³ i by³ pos³uszny!
Wpisz na zwoju imiê proroka, z ksiêgi którego
podró¿ny czyta³.

1

Wpisz W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego ten cz³owiek poprosi³ Filipa, aby usiad³ ko³o niego w
powodzie. (Zobacz ww. 30 i 31).

2
Przeczytaj w. 34 i wpisz poni¿ej pytanie, które zada³ ten cz³owiek na temat fragmentu, któryczyta³.
1
Teraz nasta³ czas dla Etiopczyka, aby s³uchaæ i uczyæ siê.
O kim Filip zwiastowa³ ?
1
Filip na podstawie fragmentu z Ksiêgi Izajasza ze Starego Testamentu opowiedzia³ mu jak Bóg
przygotowa³ zbawienie przez œmieræ Jego Syna. Pan Jezus umar³ na krzy¿u, aby staæ siê Zbawicielem,
tak wiêc Etiopczyk móg³ mieæ odpuszczone grzechy i otrzymaæ ¿ycie wieczne. Gdy podró¿ny s³ucha³,
zda³ sobie sprawê, ¿e by³ grzesznikiem i chcia³ przyj¹æ Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Kiedy przybyli
na miejsce, gdzie by³o trochê wody (np. oaza), chcia³ byæ ochrzczony.
Wszyscy wierz¹cy w Nowym Testamencie, aby pokazaæ innym, ¿e s¹
naœladowcami Pana Jezusa, byli chrzczeni przez zanurzenie w wodzie.
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz.

2
Filip z radoœci¹ ochrzci³ Etiopczyka, kiedy ten wyzna³, ¿e uwierzy³, ¿e Jezus Chrystus jest Synem Bo¿ym.
Wpisz poni¿ej, co sta³o siê z Filipem po tym jak obaj wyszli z wody.
1
Zakreœl s³owo, które opisuje, jak czu³ siê Etiopczyk, kiedy jecha³ swoj¹ drog¹.
p³aka³

radowa³ siê

krzycza³

1

Ty tak¿e mo¿esz poznaæ tak¹ radoœæ, jeœli jesteœ gotowy, aby s³uchaæ i uwierzyæ tej cudownej wieœci,
¿e Pan Jezus umar³, aby byæ twoim osobistym Zbawicielem.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: S³udzy Pana - Gotowi iœæ!
Przeczytaj

Dz.Ap. 10,43

Z³oty wiersz:

Dz.Ap. 10,1-20.24-29.
33-43

Krzysiu i Ania nie byli szczêœliwi. Ich mama i tato powiedzieli, ¿e musz¹ iœæ i odwiedziæ chorego
wujka w szpitalu. ¯adne z nich nie chcia³o iœæ. Nie lubili szpitala. Gdy jednak wrócili do domu
zgodzili siê, ¿e s¹ bardzo zadowoleni, ¿e poszli, bo wujkowi Jackowi by³o przyjemnie zobaczyæ ich
i by³ naprawdê wdziêczny, ¿e przyszli go odwiedziæ.
Czy czu³eœ kiedyœ podobnie? Mo¿e nie chcia³eœ gdzieœ iœæ lub spotkaæ siê z kimœ? Bóg musia³
przygotowaæ innego swojego s³ugê, Piotra, aby by³ chêtny pójœæ tam, dok¹d normalnie nigdy by nie
poszed³, aby opowiedzieæ ludziom o Panu Jezusie.
Aby dowiedzieæ siê, kto mieszka³ w Cezarei i kim on by³, rozszyfruj kod: a=1; b=2 itd
19 /5 /20 /15 /9 /11
_ _ _ _ _ _

11 /16 /18 /15 /5 /12 /9 /21 /19 /24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

Ten cz³owiek ba³ siê Boga. Wpisz W£ASNYMI S£OWAMI dwie rzczy, które regularnie robi³.

1
2

2

Kto zwróci³ uwagê na jego s³owa i uczynki?

1

W rezultacie otrzyma³ wa¿n¹ wiadomoœæ poprzez wizjê czy sen.
Wpisz brakuj¹ce s³owa, aby odkryæ tê wiadomoœæ.
SZYMONA

JOPPY

PIOTREM

MORZEM

„Poœlij teraz mê¿ów do _________ i sprowadŸ niejakiego _____________, którego nazywaj¹

4

____________; przebywa on w goœcinie u _____________ garbarza, który ma dom nad _________.
Narysuj za pomoc¹ kilku kresek tak¹
liczbê s³u¿¹cych i ¿o³nierzy, jak¹ pos³a³
do Joppy.

Joppa

¯o³nierze
Gdy oni byli w drodze do miasta, Piotr wszed³ na
dach domu. Co mia³ zamiar robiæ?

S³u¿¹cy

2
1

S B5/4

Piotr by³ g³odny i gdy czeka³ na posi³ek, mia³ zadziwiaj¹ce prze¿ycie.
Wpisz na linii zaznaczonej na przeœcieradle, co on widzia³. (Dz.Ap. 10,11-13).
W dymku napisz to polecenie, które otrzyma³ trzykrotnie.

Z_ _ _ _ _ _
_
_ _ _ _

2
Bóg uczy³ Piotra przez t¹ wizjê, ¿e Dobra Nowina o Panu Jezusie bêdzie zwiastowana równie¿ nie
¯ydom (tzn. poganom - jak ich nazywano). A¿ do tej chwili Piotr myœla³, ¿e z³¹ rzecz¹ jest nawet
pójœæ do domu poganina. Bóg pokaza³ mu przez wizjê, ¿e WSZYSTKIE NARODY maj¹ s³yszeæ
Dobr¹ Nowinê i to sprawi³o, ¿e by³ chêtny pójœæ do domu Korneliusza - poganina.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA:
Korneliusz by³ sam w domu, kiedy przyszed³ Piotr.

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

Piotr czeka³ tydzieñ zanim tam poszed³.

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

Korneliusz upad³ przed Piotrem, aby z³o¿yæ mu pok³on.

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

Piotr by³ bardzo zadowolony z tego, ¿e Korneliusz odda³ mu chwa³ê.

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

Korneliusz powiedzia³, ¿e wszyscy s¹ gotowi s³uchaæ tego, co Bóg. chce im powiedzieæ.

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

5
Kiedy Piotr przemawia³ do ludzi zebranych w tym domu, powiedzia³ im o Panu Jezusie.
(Ponownie przeczytaj wiersze 36-43).
Wpisz z³oty wiersz, który powiedzia³ Korneliuszowi wtedy a nam dzisiaj, jak mo¿na byæ zbawionym.

1
Tego dnia zarówno Korneliusz jak i ca³y jego dom uwierzy³ w Pana Jezusa i w ten sposób
stali siê chrzeœcijanami. Ci ludzie zaliczali siê do pierwszych pogan, którzy uwierzyli w Pana Jezusa.
Bez wzglêdu na to czy by³ to ¿ydowski nauczyciel, etiopski skarbnik czy rzymski setnik Bo¿e
zbawienie by³o jednakowo dostêpne dla ka¿dego, kto uwierzy³. Te lekcje s¹ jeszcze jednym sposobem,
który Bóg u¿ywa, aby ka¿dy móg³ poznaæ to wspania³e poselstwo. Czy uwierzysz dzisiaj? Nie ma
znaczenia jaki masz kolor skóry, z jakiej rasy pochodzisz czy jak¹ wyznajesz religiê. Bóg jest w stanie
i jest gotowy, aby zbawiæ wszystkich, którzy z³o¿yli swoj¹ ufnoœæ w Panu Jezusie.

Uwagi prowadz¹cego
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