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Lekcja 1: ¯ycie Piotra –
Dzieñ Zielonych Œwi¹t
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
£ukasz 24,49

2 Piotra 3,18

Judy 20-21

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

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Dz. Ap. 2,1-42
Dz. Ap. 2,38

By³ dzieñ Zielonych Œwi¹t (Piêædziesi¹tnicy). By³o to ¿ydowskie œwiêto obchodzone piêædziesi¹tego
dnia po dniu Paschy, upamiêtniaj¹ce nadanie Zakonu Moj¿eszowi na Górze Synaj. Jednak¿e nie by³ to
zwyk³y dzieñ Piêædziesi¹tnicy, bo w tym dniu, opisanym we fragmencie do przeczytania, wydarzy³o siê
coœ bardzo szczególnego.
Zmartwychwsta³y Pan Jezus pouczy³ Swoich uczniów, aby czekali w Jerozolimie na obiecany dar od
Ojca, o którym im powiedzia³. Czterdzieœci dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus zosta³ zabrany do
Nieba. Uczniowie powrócili do Jerozolimy, aby czekaæ na dzieñ Piêædziesi¹tnicy, który mia³ miejsce
10 dni póŸniej.
Co s³yszeli i widzieli uczniowie, gdy Duch Œwiêty
zst¹pi³ na nich w Dniu Piêædziesi¹tnicy?

2
Co zrobili?

1

Wielki t³um zgromadzi³ siê wokó³ nich. Ci ludzie pochodzili z ró¿nych narodów, ale teraz przebywali
w Jerozolimie.
Co us³yszeli?
1
Jakie odczucia mieli ci ludzie? (wiersze 6, 7, 12)
1
Jakie pytanie zadawali
jedni drugim?
(wiersz 12)

?

1

G A5/1

Niektórzy wyœmiewali siê, mówi¹c, ¿e uczniowie byli
pijani. Piotr zacz¹³ mówiæ do t³umu. Odpowiedzia³
na ¿arty, a potem odpowiedzia³ na powa¿ne pytania
stawiane przez wielu ludzi z t³umu.
MINI-KRZY¯ÓWKA
Ta krzy¿ówka jest oparta na proroctwie Joela
(Dz.Ap. 2,17-21).
1. Ten, kto bêdzie wzywa³ Imienia Pañskiego,
bêdzie _ _ _ _ _ _ _ _.
2. Ksiê¿yc zamieni siê w _ _ _ _.
3. Bóg obieca³, ¿e wyleje Swego _ _ _ _ _.
4. Jaki bêdzie Dzieñ Pañski?
5. Przemieni siê w ciemnoœæ.
6. M³odzieñcy je bêd¹ mieæ.

5

6

1

3

2

4

Pomyœl o tym, co Piotr powiedzia³ o Jezusie z Nazaretu
(wiersze 22-36).
Co Bóg uczyni³ pomiêdzy ludem przez Jezusa?

3
1

Kto wed³ug Piotra ukrzy¿owa³ Jezusa?

1

Kto wzbudzi³ Jezusa ze œmierci?

1

Jak myœlisz - gdzie teraz jest
Pan Jezus wed³ug wiersza 33?

1

Co odczuwali ludzie, kiedy s³uchali tych s³ów Piotra?
1
Jakie pytanie zadali Piotrowi
i pozosta³ym aposto³om?

1

Piotr w z³otym wierszu dok³adnie wyjaœni³, czego od nich oczekiwano.
Jakie dwie rzeczy musieli zrobiæ?
1
Ich grzechy wtedy zostan¹ odpuszczone.
Jaki dar mieli w rezultacie otrzymaæ?

1

Koœció³ pomna¿a³ siê ka¿dego dnia. Ci nowi chrzeœcijanie równie¿ wzrastali w poznaniu Pana Jezusa,
gdy s³uchali nauczaj¹cych ich aposto³ów i w³¹czali siê w inne dzia³ania Koœcio³a.
Poni¿ej wpisz trzy rzeczy, w których trwali.

1)

2)

3)

3

Ci wszyscy, którzy zaufali Panu Jezusowi, musz¹ zwracaæ uwagê na te same rzeczy, jeœli maj¹
wzrastaæ jako chrzeœcijanie.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ Gimnazjalny - Seria A5

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: ¯ycie Piotra –
Uzdrowienie chromego

Przeczytaj

Dz.Ap. 3,1-26

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 103,1-5;

Dzieje Apostolskie 13,26-39

Z³oty wiersz

S
A
Imiona piêciu ludzi wspomnianych we fragmencie do
przeczytania s¹ ukryte w ROZSYPANCE LITEROWEJ. Zakreœl T
O
ka¿de imiê i wpisz je równie¿ w ramkach poni¿ej. Pod ka¿dym
I
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2
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2

3)
2

4)
2

5)
2
Przy tej okazji Pan przez aposto³ów okazuje wspó³czucie PEWNEMU CZ£OWIEKOWI. Bóg
wci¹¿ interesuje siê ka¿dym cz³owiekiem osobiœcie. Troszczy siê o ka¿dego z nas. Troszczy siê
o ciebie!

G A5/2

MINI-KRZY¯ÓWKA
Poziomo:
1. Cenny metal wymieniony we fragmencie.
2. Piotr uj¹³ za ni¹ chromego.
3. Nazwa bramy, gdzie siada³ chromy.
Pionowo:
4. Inny cenny metal.
5. Robi³ to chromy, gdy wszed³ do œwi¹tyni.
1
6. Gdy zosta³ uzdrowiony, wzmocni³y siê jego nogi i _ _ _ _ _ _.
Piotr i Jan znaleŸli siê we w³aœciwym miejscu i czasie
tam, gdzie Bóg chcia³, aby byli. Szli w³aœnie drog¹ do œwi¹tyni,
aby siê modliæ, ale przy tej okazji Bóg mia³ jeszcze coœ innego
w planie. Piotr u¿y³ tej mo¿liwoœci, któr¹ darowa³ im Bóg, aby:
a) powiedzieæ chromemu o Jezusie Chrystusie z Nazaretu i co On
móg³ zrobiæ dla niego.
b) podzieliæ siê Ewangeli¹ o Chrystusie z tymi, którzy siê
przygl¹dali.

4

6

5

2

3

3

Który wiersz mówi nam, ¿e chromy
cz³owiek natychmiast zosta³ uzdrowiony?

1

W Ewangeliach Pan Jezus robi³ cuda (Marek 2,10.11), ale tutaj w Dziejach Apostolskich to
aposto³owie dokonuj¹ cudów w Jego Imieniu.
Które dwa wiersze w tym rozdziale mówi¹
wiersz
oraz
o tym?
Poni¿ej wpisz z³oty wiersz, który równie¿ to wyjaœnia.

2

3
Tak wiêc ca³a chwa³a z powodu tego cudu przypad³a Panu Jezusowi, a nie aposto³om. Piotr podkreœli³,
¿e to Bo¿a moc, a nie ich w³asna, uzdrowi³a tego cz³owieka. Wzmocni³a go wiara w imiê Pana Jezusa.
Piotr zwraca³ siê do ka¿dego z nich i zachêca³ obecnych, aby upamiêtali siê i nawrócili do Boga.
Co w wyniku tego stanie siê z ich grzechami?
1
Pan Jezus chcia³ nape³niæ Swoim b³ogos³awieñstwem wszystkich,
którzy nawrócili siê do Niego ze swojej z³ej drogi. Chromy cz³owiek
uwolniony od beznadziejnoœci ¿ycia prze¿ywa³ radoœæ i chwali³ Boga
(wiersz 8).
Podobnie ci, którzy zostali uwolnieni od swoich grzechów, powinni
prze¿ywaæ radoœæ w swoich sercach i chwaliæ Boga, swojego Pana
i Zbawiciela.
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Lekcja 3: ¯ycie Piotra –
Przed Sanhedrynem

Przeczytaj

Dz.Ap. 4,1-31

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
£uk. 12,11-12

2 Tym. 1,8-9; 4,2;

1 Piotra 2,20-24

Z³oty wiersz

Dz.Ap. 4,13

1. Piotr i Jan przed Rad¹ Najwy¿sz¹ - Sanhedrynem (wiersze 1-22).
We fragmencie do przeczytania Piotr i Jan wci¹¿ znajduj¹ siê w œwi¹tyni w Przedsionku Salomona,
zwracaj¹c siê do zgromadzonych dooko³a ludzi. Jest z nimi chromy cz³owiek, którego Piotr w³aœnie
uzdrowi³ w Imieniu Jezusa Chrystusa
z Nazaretu.
Kto podszed³ do Piotra i Jana,
gdy przemawiali do ludu?

1.
2.
3.

3

Czym byli zaniepokojeni?

1
Tak wiêc aresztowali ich i zaprowadzili do wiêzienia, gdzie przebywali do nastêpnego dnia. Wtedy
przyprowadzono ich przed Radê Najwy¿sz¹ w Jerozolimie. Rada Najwy¿sza sk³ada³a siê z du¿ej liczby
wa¿nych ludzi ze spo³ecznoœci ¿ydowskiej.
Uzupe³nij ramki:
Imiê arcykap³ana.

1

Trzy osoby z jego rodziny, które zosta³y
wymienione.

3

Trzy inne grupy ludzi.
3
Piotr parê miesiêcy wczeœniej ba³ siê stan¹æ po stronie Jezusa (Jan 18,17.25.26), lecz teraz pokaza³,
jak¹ zmianê spowodowa³ w jego ¿yciu zes³any Duch Œwiêty. Piotr odwa¿nie przedstawia³ swoje
przekonania co do tego, kim jest Pan Jezus (wiersze 8-12), i to tak bardzo, ¿e Rada by³a zdumiona
odwag¹ s³ów zarówno Piotra jak i Jana. Ich zdumienie wzros³o tym bardziej, gdy uœwiadomili sobie, ¿e
aposto³owie byli zwyk³ymi, prostymi ludŸmi.
Co wed³ug z³otego wiersza Rada Najwy¿sza wiedzia³a o aposto³ach?
1

G A5/3

Sanhedryn wywnioskowa³, ¿e zmiana w nich by³a spowodowana tym, ¿e byli z Jezusem. Ty równie¿
mo¿e jesteœ „zwyk³ym cz³owiekiem”, który nie zajmuje wa¿nego stanowiska w spo³eczeñstwie. Jednak
wa¿ne jest to: Czy znasz Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela? Jeœli znasz, wtedy Duch Œwiêty
zamieszkuje w twoim sercu i On przekazuje ci, co masz mówiæ, kiedy twoja wiara jest atakowana.
Wierz¹cy powinni reprezentowaæ Pana szczególnie w domu i w szkole. Nie jesteœ sam! Duch Œwiêty
jest z tob¹ i pomo¿e ci (£uk. 12,11-12).
O co Rada Najwy¿sza pyta³a Piotra i Jana?

2

O czym dyskutowa³a Rada pomiêdzy sob¹?

Uzdrowiony cz³owiek by³ ¿ywym dowodem,
2
¿e dzieñ wczeœniej naprawdê wydarzy³ siê
cud, i Sanhedryn wiedzia³, ¿e nie mogli
mydliæ ludziom oczu w tej kwestii. Nie byli w rzeczywistoœci zainteresowani ani prawd¹, ani ludem. Interesowali siê tylko sob¹ i tym, co siê stanie z nimi, jeœli nauczanie o Jezusie bêdzie siê nadal rozprzestrzenia³o.

Co postanowili zrobiæ?
1
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI,
co Piotr i Jan powiedzieli
w odpowiedzi na ten zakaz.

1

W tym rozdziale Piotr i Jan zwiastowali Ewangeliê po pierwsze: zwyk³ym ludziom, po drugie: Radzie
Najwy¿szej. Ich zwiastowanie wywo³a³o dwie bardzo ró¿ne reakcje: wzbudzi³o wiarê (wiersz 4)
i opozycjê (sprzeciw) ze strony Rady (wiersz 18). Jednak¿e to, co jest najbardziej uderzaj¹ce to nie fakt
sprzeciwu ¯ydów wzglêdem aposto³ów, lecz sposób, w jaki wierz¹cy w Pana Jezusa na to zareagowali.
2. Reakcja wierz¹cych (wiersze 23-31).
Co zrobili wierz¹cy, kiedy us³yszeli od
Piotra i Jana, co siê im przydarzy³o?

1

Rozpoczêli od oddania chwa³y Bogu jako Stworzycielowi (wiersz 24) i jako Suwerennemu Panu,
którego plan nigdy nie mo¿e zawieœæ (wiersz 28). Nie prosili, aby opozycja ucich³a, lub ¿eby byli
ochraniani przed z³ym traktowaniem.
Wyjaœnij SWOIMI W£ASNYMI S£OWAMI, o co prosili Boga (wiersze 29 i 30).

1
Bóg odpowiedzia³ na pierwsz¹ czêœæ ich modlitwy natychmiast (wiersze 31), a kiedy czytamy dalszy
ci¹g Dziejów Apostolskich, dowiadujemy siê, ¿e odpowiedzia³ te¿ na drug¹ czêœæ. Mamy Boga, który
lubi odpowiadaæ na modlitwy Swojego ludu.
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Lekcja 4: ¯ycie Piotra –
W wiêzieniu

Przeczytaj

Dz.Ap. 12,1-19

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 4,9

£uk. 11,9.10

Efez. 3,20.21

Z³oty wiersz

1 Jana 5,5

Wiele wydarzy³o siê odk¹d Piotr i Jan stali przed Rad¹ Najwy¿sz¹ w ostatniej lekcji. Opozycja wobec
wczesnego Koœcio³a ci¹gle szala³a.
Aby odkryæ, co wydarzy³o siê dalej, u³ó¿ nastêpuj¹ce zdania we w³aœciwej kolejnoœci, wstawiaj¹c
w kratkach numery od 1 do 10.
Anio³ tr¹ci³ Piotra w bok.
Piotr spa³ pomiêdzy dwoma ¿o³nierzami.
£añcuchy opad³y z r¹k Piotra.
Herod pojma³ Piotra i wtr¹ci³ go do wiêzienia.
Œwiat³oœæ zajaœnia³a w celi.
Piotr obudzi³ siê.
Piotr wyszed³ z wiêzienia za anio³em.
Herod kaza³ œci¹æ Jakuba.
Piotr ubra³ siê i w³o¿y³ swoje sanda³y.
Nagle pojawi³ siê anio³.

5

Dlaczego Herod aresztowa³ Piotra?

1
Historia ta przede wszystkim uczy nas o wierze i zaufaniu Bogu. Mamy tutaj cz³owieka strze¿onego
przez szesnastu ¿o³nierzy, zakutego w kajdany, czekaj¹cego na dzieñ egzekucji. Jednak Piotr spa³ tak
g³êboko, ¿e anio³ musia³ tr¹ciæ go w bok, aby go obudziæ! Tylko cz³owiek, który ufa Bogu, mo¿e spaæ
w takich okolicznoœciach.
Zastanów siê nad wierszem 9 z Psalmu 4 i wpisz go poni¿ej.

2
Sposób uwolnienia Piotra z wiêzienia pokazuje wa¿n¹ zasadê biblijn¹.
Anio³ rozerwa³ ³añcuchy i otworzy³ zamkniête drzwi, ale Piotr musia³
ubraæ siê sam i znaleŸæ drogê do domu. Bóg uczyni to, co niemo¿liwe,
ale resztê zostawia nam.
Nasz¹ odpowiedzialnoœci¹ jest zrobiæ to, co najlepsze w s³u¿bie Bo¿ej,
musimy jednak ca³y czas ufaæ Mu co do ostatecznego wyniku.

G A5/4

Jest to równie¿ lekcja modlitwy. Koœció³ gorliwie modli³ siê o Piotra, ale z pewnoœci¹ nie oczekiwa³
cudownego uwolnienia.
Sk¹d o tym wiemy? Poni¿ej wpisz pe³n¹ odpowiedŸ W£ASNYMI S£OWAMI:

3
Czasami, kiedy siê modlimy, tak naprawdê nie oczekujemy Bo¿ej odpowiedzi. Pociech¹ jest, ¿e
mo¿emy wiedzieæ, i¿ odpowiedzi na modlitwê zale¿¹ ostatecznie nie od naszej wiary, ale od Bo¿ej
wiernoœci. Bóg czêsto odpowiada na modlitwy w nieoczekiwany sposób i daje nam lepsze rzeczy ni¿
mo¿emy sobie wyobraziæ.
6

Krzy¿ówka

3

7
1
5
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O niego modlili siê wierz¹cy w domu Marii.
Piotr z pocz¹tku myœla³, ¿e to _ _ _ _ _ _ _ _ .
Otworzy³a siê sama.
Opuœci³ Piotra nagle.
Imiê s³u¿¹cej dziewczyny.
S³u¿¹ca rozpozna³a _ _ _ _ Piotra.
Piotr kaza³ go powiadomiæ.
Piotr powiedzia³, ¿e to On go uwolni³.
Herod odszed³ tam z Judei.

9

4

2

5

Herod by³ okrutnym cz³owiekiem. Nie okaza³ ¿adnego mi³osierdzia stra¿nikom. Co siê z nimi sta³o?
1
Herod nie okaza³ mi³osierdzia Jakubowi, co czytaliœmy na pocz¹tku rozdzia³u. Jeœli Piotr nie uciek³by
z wiêzienia, niew¹tpliwie te¿ zosta³by zabity. To wydarzenie jest przyk³adem mocy Bo¿ej, która jest
wiêksza ni¿ moc ludzka.
Gdy wierzymy w Pana Jezusa, mo¿emy polegaæ na tej samej mocy dzia³aj¹cej w nas.
Poni¿ej wpisz z³oty wiersz:

3
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