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Lekcja 1: Pierwsi chrzeœcijanie –
Szczepan
Proponowane fragmenty do dalszego czytania

Przeczytaj

Dz.Ap. 6,1-15

Z³oty wiersz

2 Tym. 2,3; Hebr. 11,32-40; 1 Piotra 4,14;

Dz.Ap. 6,8

Nasze lekcje w tym miesi¹cu bêd¹ dotyczy³y kilku ludzi, którzy odegrali wa¿n¹
rolê w pierwszych latach Koœcio³a. Nasze rozwa¿ania rozpoczniemy od
Szczepana, prawdziwego chrzeœcijañskiego bohatera.
Przekreœl nieprawid³owe liczby i s³owa w poni¿szych zdaniach:

Kiedy pierwszy raz spotykamy Szczepana, jest on jednym z 10, 12, 7
mê¿ów, którzy rozdzielali pieni¹dze i jedzenie ka¿dego dnia
WDOWOM, CHROMYM, DZIECIOM.

2

Uporz¹dkuj litery w poni¿szych s³owach i zaznacz w kratkach, które z nich opisuj¹ Szczepana.
NOSEHT

DYMR¥

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

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

LSMAOBYNU
.................

YEEGRD
.................

4

Szczepan uczestniczy³ w zaspakajaniu tych potrzeb i jednoczeœnie poœwiêca³ swój czas na
rozpowszechnianie Dobrej Nowiny o Panu Jezusie.
ZnajdŸ w z³otym wierszu DWIE rzeczy, które Szczepan by³ w stanie zrobiæ dziêki Bo¿ej mocy.

2
Wkrótce sta³ siê celem zazdroœci i nienawiœci dla ¯ydów, którzy nie chcieli uwierzyæ w Jezusa.
Zaczêli siê z nim sprzeczaæ. A wkrótce zrobili coœ jeszcze gorszego.
Przeczytaj wiersz 12 i wstaw w³aœciwe s³owa w wykropkownych miejscach:

Tak ....................... lud... i ................... go,
i ................... przed Radê Najwy¿sz¹.

3
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Teraz gdy Szczepan by³ wiêŸniem, zaprowadzili go
przed Radê Najwy¿sz¹. Dano mu mo¿liwoœæ, aby
odpowiedzia³ na stawiane mu zarzuty. Przez chwilê
Rada s³ucha³a bardzo uwa¿nie, lecz zanim Szczepan
zd¹¿y³ skoñczyæ, stracili cierpliwoœæ i wpadli we
wœciek³oœæ.
(Mo¿esz przeczytaæ, co Szczepan powiedzia³ w
Dziejach Apostolskich 7,2-53).
Co siê wydarzy³o potem? Odpowiedz PRAWDA
lub NIEPRAWDA:
Szczepana zabili rzucaj¹c w niego kamieniami.
Gdy umiera³, przekl¹³ ludzi, którzy go zabijali.
Gdy umiera³, modli³ siê do Boga za swoimi przeœladowcami.
Szczepan umar³ w œrodku miasta.
Jego przeœladowcy z³o¿yli swoje szaty u nóg Saula.

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

5

Szczepan wiedzia³, pomimo tego, ¿e wszystko sz³o coraz gorzej, ¿e Bóg nad wszystkim panuje i nie
zawiedzie go.
Wpisz poni¿ej, co zobaczy³ w wizji, któr¹ Bóg mu da³.

2
Chrzeœcijanie zawsze doœwiadczaj¹ tego, ¿e Bóg jest najbli¿ej, kiedy wszystko wokó³ wydaje siê byæ
z³e. Ty tak¿e bêdziesz móg³ polegaæ na Jego pomocy w ka¿dy czas, jeœli oddasz Mu ca³e ¿ycie jako
swojemu Panu i Zbawicielowi.

Cz³owieka, który umiera za to, w co wierzy,
nazywamy mêczennikiem.

Szczepan pozosta³ wiernym temu w co wierzy³. Nie wyrzek³ siê swojej wiary w Pana Jezusa. By³
pierwszym cz³owiekiem, który umar³ za wiarê w Pana Jezusa, wiêc mo¿emy o nim powiedzieæ:
PIERWSZY CHRZEŒCIJAÑSKI ____________________ .”
(ZnajdŸ brakuj¹ce s³owo).

1

Mo¿e nigdy nie bêdziemy musieli cierpieæ tak jak Szczepan, ale wa¿ne jest, aby wszyscy wierz¹cy byli
wierni i lojalni wobec Pana Jezusa bez wzglêdu na to, co siê wydarzy.
Przeczytaj ostatni¹ czêœæ wiersza Objawienie 2,10 i wpisz poni¿ej obietnicê Pana Jezusa.

1

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ Gimnazjalny - Seria B5

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: Pierwsi chrzeœcijanie –
Filip

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Izajasz 53,1-12; Dz.Ap. 21,8 i 9

Z³oty wiersz

Dz.Ap. 6,5;
8,4-17 i 8,26-40
Dz.Ap. 8,35

Czy pamiêtasz jak zaczyna³a siê poprzednia lekcja? W zborze w Jeruzalem by³a grupa mê¿ów, którzy
mieli do wykonania szczególn¹ s³u¿bê.
Zajrzyj tam i znajdŸ, jaka to by³a s³u¿ba. Potem przeczytaj Dz.Ap. 6,5 i przekreœl niew³aœciwe
numery i s³owa w poni¿szych zdaniach:

Podobnie jak £UKASZ, JAN, SZCZEPAN, Filip by³ jednym
z 5, 7, 9 mê¿ów, którzy zostali wybrani, aby organizowaæ pomoc
dla NIEWIDOMYCH, DZIECI, WDÓW.
PóŸniej Filip zaniós³ Dobr¹ Nowinê (Ewangeliê) najpierw na
PÓ£NOC a potem na PO£UDNIE.

3

Morze
Œródziemne

Przyjrzyj siê mapie i za pomoc¹ zaznaczonych odnoœników
biblijnych znajdŸ nazwy zaznaczonych miejsc.

....................(8,5)
Jerozolima

...............(8,26)

2

Odkryjmy, co zdarzy³o siê w pierwszym miejscu.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA:
Ludnoœæ miasta przyjmowa³a uwa¿nie to, co im mówi³ Filip.
Kiedy Filip tam zwiastowa³, nie dokona³ ¿adnego cudu.
Ewangelia przynios³a wielk¹ radoœæ temu miastu.
Ci, którzy uwierzyli, byli chrzczeni.
Jakub i Jan przyszli z Jerozolimy, aby zobaczyæ, co siê dzieje w Samarii.

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

5

Ta czêœæ lekcji pokazuje nam, jak Bóg zbawi³ wielu ludzi z wielkiego miasta. Ale nie wolno nam
zapomnieæ, ¿e my musimy przyjœæ do Pana Jezusa INDYWIDUALNIE. Czy TY ju¿ przyszed³eœ?
Potem Filip poszed³ na po³udnie.
Na fladze napisz nazwê kraju, z którego pochodzi³
cz³owiek, który spotka³ siê z Filipem.
(Jest to jeden z krajów afrykañskich).
1
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Ten cz³owiek czyta³ ze zwoju. By³a to czêœæ Starego Testamentu.

Wpisz pierwsze s³owa,
które czyta³ i imiê
proroka, który napisa³ te
s³owa ponad 700 lat
wczeœniej.

2
Napisane przez .......................................

Etiopczyk nie rozumia³, co te s³owa znacz¹. Zastanawia³ siê, o kim czyta³.
Przepisz z³oty wiersz, aby pokazaæ, jak Filip mu to wyjaœni³.

2
Filip opowiedzia³ mu, jak Pan Jezus umar³, abyœmy mogli mieæ odpuszczone grzechy. Wyjaœni³ mu, ¿e
wszystko, co musimy zrobiæ, to uwierzyæ lub z³o¿yæ ufnoœæ w Panu Jezusie.
Etiopczyk uwierzy³ w Pana Jezusa. O co poprosi³ potem Filipa?

1
Aby zakoñczyæ historiê, wstaw s³owa we w³aœciwe miejsca:
RADUJ¥C SIÊ

WODÊ

OCHRZCZONY

WIERZY

A gdy jechali drog¹, przybyli nad jak¹œ ................ , a Etiopczyk zapyta³, czy nie móg³by
zostaæ .......................... . Filip zaœ odpowiedzia³, ¿e jeœli .................. z ca³ego serca, to
mo¿e. Wtedy zeszli obaj do wody i Filip go ochrzci³. A Etiopczyk dalej jecha³ swoj¹
drog¹ ........................, poniewa¿ przyj¹³ Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela.
4

W Nowym Testamencie wierz¹cy byli chrzczeni przez
zanurzenie w wodzie, aby publicznie pokazaæ, ¿e stali siê
naœladowcami Pana Jezusa.
Jego osobista wiara w Pana Jezusa zosta³a pokazana przez publiczny chrzest. Chcia³, aby wszyscy,
którzy mu towarzyszyli, wiedzieli, ¿e w jego ¿yciu dokona³a siê wielka zmiana.
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: Pierwsi chrzeœcijanie –
Korneliusz

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Z³oty wiersz

Rzym. 10,12 i 13; Gal. 3,27 i 28

Dz.Ap. 10,1-8 i
23-48
Dz.Ap. 10,43

W tej lekcji zajmiemy siê rzymskim oficerem (setnikiem), który uwierzy³ w Pana Jezusa. Jego historia
jest wa¿na, poniewa¿ pokazuje, ¿e Ewangelia by³a nie tylko dla ¯ydów. Nie-¯ydzi czyli poganie
mog¹ równie¿ byæ zbawieni w taki sam sposób jak ¯ydzi.
Jak nazywa³ siê ten oficer?

1

Wpisz trzy rzeczy, które s¹ powiedziane na jego temat.

1)
2)
3)

3

Wyjaœnij W£ASNYMI S£OWAMI, co mu powiedzia³ anio³ Pañski.

2
Na mapie wpisz nazwy:
1. Miasto, gdzie mieszka³ setnik.
2. Miasto, gdzie Piotr by³ w goœcinie.

Morze
Œródziemne

1.......................

2.......................
2

Zakreœl kó³ko wokó³ liczby mê¿ów, którzy przyszli, aby przyprowadziæ Szymona Piotra.

7

2

3

5

1

Fakt, ¿e Bóg pos³a³ anio³a do Korneliusza z informacj¹ jak ma znaleŸæ Piotra, pokazuje, ¿e Bóg naprawdê chcia³,
aby ten cz³owiek dowiedzia³ siê, jak jego grzechy mog¹ byæ odpuszczone. I ty mo¿esz byæ pewny, ¿e twoje grzechy
s¹ odpuszczone, jeœli zrozumiesz Dobr¹ Nowinê i uwierzysz w ni¹.
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Odkryjmy, co wydarzy³o siê, kiedy Piotr przyszed³ do domu Korneliusza.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA
Korneliusz by³ sam w domu, kiedy przyszed³ Piotr.
Piotr czeka³ tydzieñ zanim przyszed³.
Korneliusz pad³ przed Piotrem, aby oddaæ mu czeœæ.
Piotr by³ zadowolony z czci, jak¹ obdarzy³ do Korneliusz.
Korneliusz powiedzia³, ¿e s¹ gotowi, aby s³uchaæ tego, co Bóg chce im powiedzieæ.

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

5

Kiedy Piotr przemawia³ do ludzi zebranych w domu, mówi³ im o Panu Jezusie.
W wierszach 36-43 mamy podsumowanie tego, co Piotr powiedzia³. Wpisz w³aœciwy odnoœnik
biblijny przy ka¿dej rzeczy, któr¹ mówi³ na temat Pana Jezusa.
Jego ¿ycie, nauczanie i cuda.
Jego ukrzy¿owanie.

Jego zmartwychwstanie.
Jego wyznaczenie jako Sêdziego wszystkich.

4

Piotr potem powiedzia³ tym poganom, ¿e przez Pana Jezusa mog¹ mieæ odpuszczone grzechy.
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz.

1
Tego dnia zarówno Korneliusz jak jego ca³y dom uwierzy³ w Pana Jezusa i w ten sposób stali siê
chrzeœcijanami. Ci ludzie to jedni z pierwszych pagan, którzy uwierzyli w Pana Jezusa.
Dzisiaj nie ma znaczenia kolor skóry, rasa czy wyznawana religia. Bóg jest w stanie i jest chêtny, aby
zbawiæ wszystkich, którzy po³o¿¹ swoj¹ ufnoœæ w Panu Jezusie.
Aby podsumowaæ g³ówne punkty tej lekcji wpisz poni¿ej Rzymian 10,12 i 13.

1
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co nauczy³eœ siê z tej lekcji.
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Lekcja 4: Pierwsi chrzeœcijanie –
Barnaba

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
1 Kor. 15,58; Gal. 6,9; Efez. 2,8 i 9

Z³oty wiersz

Dz.Ap. 4,32-37
9,26-31; 11,19-30
Dz.Ap. 11,24

W tej lekcji mówiæ bêdziemy o cz³owieku zwanym Barnaba. To imiê zosta³o mu nadane przez
aposto³ów. Wczeœniej mia³ inne imiê.
Dokoñcz zdania:
Orginalne jego imiê to ...................................... .
Pochodzi³ z wyspy zwanej ...................................... .
Jego imiê „BARNABA” oznacza: ................................................................................... .

3

Aposto³owie nazwali go Barnaba, poniewa¿ by³ zawsze pomocny i zachêcaj¹cy dla innych.
Napisz zdanie, aby opowiedzieæ o jednej pomocnej i szczodrej rzeczy, któr¹ zrobi³.

2
Poniewa¿ Barnaba kocha³ Pana Jezusa, by³ chêtny, aby daæ wszystko, co tylko móg³, aby pomóc
innym. Jego mi³oœæ do Pana Jezusa sprawi³a, ¿e nie by³ samolubny. Tak powinno byæ z ka¿dym, kto
nale¿y do Pana Jezusa.
ZnajdŸ, co zdarzy³o siê, kiedy Saul, który nienawidzi³ chrzeœcijan, sam sta³ siê chrzeœcijaninem i
chcia³ przy³¹czyæ siê do zboru.
Przekreœl niew³aœciwe s³owa w nastêpuj¹cych zdaniach
1. Saul chcia³ przy³¹czyæ siê do zboru na CYPRZE, w JEROZOLIMIE, w TARSIE.
2. Chrzeœcijanie byli bardzo ZADOWOLENI, PRZESTRASZENI, POGARDLIWI, poniewa¿
wiedzieli jakiego rodzaju cz³owiekiem by³.
3. BARNABA, PIOTR, JAKUB wzi¹³ Saula i wyjaœni³ aposto³om, ¿e on jest prawdziwie
nawrócony.
4. Jeszcze raz Barnaba pokaza³, ¿e by³ NIECHÊTNY, POWOLNY, GOTOWY, aby pomóc komuœ,
kto jest w potrzebie.
4
4.
Dz.Ap. 11,19-30 mówi nam, jak dotar³a Ewangelia na pó³noc do
innego miasta.

1.

Wpisz nazwy czterech wspomnianych miejsc geograficznych.
2.
1. A.........................
2. C.........................

Morze
Œródziemne

3.

3. F.........................
4. T.........................

Jerozolima

2
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Wpisz wiersz, który pokazuje, ¿e wielu mieszkañców Antiochii uwierzy³o.

1
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Rozsypanka
Poszukaj w wierszach 22-26 odpowiedzi na poni¿sze has³a,
a potem zakreœl je w Rozsypance.
1. Nazwa miasta, do którego pos³any zosta³ Barnaba.
2. Miasto, gdzie Barnaba odnalaz³ Paw³a.
3. Tak d³ugo przebywa³ Barnaba i Saul w Tarsie.
4. Barnaba by³ to m¹¿ ...................
5. i pe³en ............. .
5

¯ycie Baranaby jest podsumowane w z³otym wierszu.
Wpisz go poni¿ej.

1
Jego ¿ycie by³o ¿yciem dla INNYCH. Musimy zrozumieæ, ¿e on by³ DOBRY i ROBI£ TO, CO DOBRE, nie po to,
aby staæ siê chrzeœcijaninem, ale PONIEWA¯ BY£ CHRZEŒCIJANINEM. Nie mo¿emy staæ siê chrzeœcijanami
przez robienie dobrych uczynków, tylko przez wiarê w Pana Jezusa - jak to mówi nam Efez. 2,8 i 9.
Wpisz te wiersze poni¿ej.

2

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
Copyright © 2010 BES Pocztowa Szko³a Biblijna

Odeœlij swoje lekcje
pod adresem:

