Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ Gimnazjalny

Czas na Bibliê

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

Seria

B8

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

Nowym
Testamencie

Hebr. 10,25;

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

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

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Dz.Ap. 4,23-31;

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

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

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

Lekcja 1: Rozwój Koœcio³a–
Chrzeœcijanie s¹ razem

Oceny

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)

Z³oty wiersz

1 Jana 1,5-7

Dz.Ap. 2,41-44
Dz.Ap. 4,32-35
Dz.Ap. 2,42

Mo¿e wkrótce pójdziesz do nowej szko³y i jesteœ ciekawy, jak to bêdzie. Mo¿esz byæ jednak pewny, ¿e
czekaj¹ ciê tam nowe doœwiadczenia i wiele rzeczy do nauczenia. To jest podobnie jak wtedy, gdy sta³eœ siê
wierz¹cym przyjmuj¹c osobiœcie Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Masz teraz nowe ¿ycie. W tych
lekcjach bêdziemy siê uczyæ o kilku wa¿nych rzeczach dotycz¹cych chrzeœcijañskiego ¿ycia.
Z pierwszego fragmentu do przeczytania wybierz i wpisz poni¿ej brakuj¹ce s³owa.
Bo¿ym planem jest, aby wierz¹cy, tam gdzie to tylko mo¿liwe, spotykali siê ........................ .

1

Istotn¹ rzecz¹ jest, aby wiedzieæ, ¿e w Biblii s³owo „koœció³ (zbór)” nigdy nie oznacza budynku - zawsze
jest to GRUPA WIERZ¥CYCH LUDZI, którzy spotykaj¹ siê razem, aby wielbiæ Boga i Mu s³u¿yæ .

ü

X

Uporz¹dkuj litery w brakuj¹cych s³owach w poni¿szych zdaniach.
W Biblii to DEUILZ ......................... s¹ £OCMKEŒOI ................................... ,
nie JICMESE ................................. .

3

Wpisz na drogowskazie nazwê miasta, gdzie
powsta³ pierwszy chrzeœcijañski koœció³ (zbór).
(Zobacz Dz.Ap. 1,12-14).
1
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WyobraŸmy sobie, ¿e jesteœmy w stanie byæ na ich spotkaniu. Co oni robili? Jakimi ludŸmi oni byli?
Wpisz s³owa we w³aœciwe miejsca w poni¿szych zdaniach.

chleb

Piotr

wierze

wspominali

mocniejsi

nauczali

radowali

modl¹c

Uczyli siê o Panu Jezusie, bo ...................... i pozostali aposto³owie ..................... ich.
....................... siê, gdy mogli przebywaæ ze sob¹ - Biblia nazywa to „spo³ecznoœci¹”.
................................... Pana Jezusa „³ami¹c .....................”.
Wiele czasu spêdzali ................................ siê do Boga.
Robi¹c tak, stawali siê ................... w .................. w Pana Jezusa.

4

Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA przy poni¿szych zdaniach
Gdy uwierzy³eœ w Pana Jezusa, nie wolno ci pomagaæ innym
wierz¹cym.

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

Wzrastamy jako chrzeœcijanie, kiedy wdra¿amy w swoje ¿ycie
to co Biblia nas uczy.

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

Odmówienie modlitwy w domu to wszystko, co Bóg od nas
oczekuje.

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

Nasza znajomoœæ Pana Jezusa wzrasta, kiedy mamy spo³ecznoœæ
z innymi wierz¹cymi.
....................

4

Zapisz z³oty wiersz:

1
Przeczytaj ponownie Dz.Ap. 4,32-35. Zakreœl s³owa, które wed³ug ciebie okreœlaj¹ koœció³ (zbór)
w Jerozolimie.

CHCIWY

U¯YTECZNY

SAMOLUBNY

TROSKLIWY

MI£UJ¥CY
NIE¯YCZLIWY

3

Czy jesteœ prawdziwym wierz¹cym w Pana Jezusañ Jeœli tak, to staraj siê spotykaæ z innymi
wierz¹cymi. Proœ Boga o pomoc, gdy wzrastasz jako chrzeœcijanin. Pami¹taj, rzeczy wspomniane
w z³otym wierszu s¹ wa¿ne w twoim nowym ¿yciu. Przeczytaj poni¿sze wiersze i napisz krótko, co
pierwsi chrzeœcijanie robili w takim przypadku.
Dz.Ap. 2,44 i 45
Dz.Ap. 4,31
Dz.Ap. 5,42

Uwagi prowadz¹cego

3

Razem
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: Rozwój Koœcio³a –
Chrzest wierz¹cych

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Jan 3,1-5;

Dz.Ap. 16,1-34;

Rzym. 6,1-14;

Rzym. 10,9

Z³oty wiersz

Mat. 28,16-20
Dz.Ap. 8,34-39
Dz.Ap. 18,8
Dz.Ap. 2,41

Nauczyliœmy siê ju¿, ¿e stanie siê chrzeœcijaninem jest pocz¹tkiem zupe³nie nowego ¿ycia. Jeœli jesteœ
chrzeœcijaninem musia³eœ siê narodziæ na nowo, jak to naucza Pan Jezus w Jana 3. Skoñczy³eœ ju¿ ze
starym ¿yciem i zacz¹³eœ nowe. W jaki sposób mo¿esz pokazaæ swoim przyjacio³om i rodzinie t¹ wielk¹
zmianê? Mo¿esz zacz¹æ od tego, ¿e dasz siê OCHRZCIÆ tak, jak to robili pierwsi chrzeœcijanie.
Jakie trzy kroki robili ci ludzie,
wed³ug ostatniej czêœci Dz.Ap. 18,8,

Krok 3 Oni zostali ............................. .

Krok 2 Oni ....................
w Pana Jezusa.

Krok 1 Oni ....................
Ewangeliê.

3

Zapytaj siebie: Czy ja zrobi³em ka¿dy z tych kroków?
Aby dowiedzieæ siê, w jaki sposób ci wierz¹cy w Pana Jezusa byli chrzczeni, przeczytaj Dz.Ap. 8,36-38.
(„Chrzciæ” to dos³ownie znaczy zanurzyæ).
1. Wejœcie do wody uto¿samia nas
ze œmierci¹ Pana Jezusa.

2. Zanurzenie pod wod¹ uto¿samia nas
z pogrzebem Pana Jezusa.

3. Wyjœcie z wody uto¿samia nas ze
zmartwychwstaniem Pana Jezusa.
Przekreœl niew³aœciwe s³owa w nawiasach.
Filip ochrzci³ tego cz³owieka w (oliwie, wodzie, winie).
On uwierzy³ w Pana Jezusa (przed chrztem) (po chrzcie).
Ten cz³owiek (odmówi³ chrztu), (poprosi³ o ochrzczenie), (ba³ siê byæ ochrzczony).
Kiedy chrzest mia³ miejsce, do wody (wszed³ jeden cz³owiek), (wesz³o dwóch ludzi)
(wesz³o trzech ludzi).

4
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Pomyœlmy teraz, dlaczego chrzeœcijanie s¹ chrzczeni.

1. Oni chc¹ byæ POS£USZNI Panu Jezusowi! On da³ polecenie, aby wszyscy, którzy w Niego
uwierz¹, zostali ochrzczeni. Powinniœmy byæ Jemu pos³uszni.
Przeczytaj Mateusza 28,18-20. S¹ to ostatnie ze s³ów Pana Jezusa wypowiedzianych do aposto³ów
przed pójœciem z powrotem do nieba.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA.
Pan Jezus nie ma mocy i w³adzy na ziemi.

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

Jego aposto³owie mieli zwiastowaæ o Panu Jezusie tylko ¯ydom.

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

Ci, którzy uwierz¹, s¹ chrzczeni.

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

Dla chrzeœcijan to przykazanie Pana Jezusa jest bardzo wa¿ne.

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

On powiedzia³, ¿e chrzeœcijanie mog¹ zawsze liczyæ na to, ¿e On
jest z Nimi w swojej s³u¿bie dla Niego.

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

5

2. Oni chc¹ WYZNAÆ publicznie, ¿e s¹ teraz naœladowcami Pana Jezusa.
Rzymian 10,9 mówi nam jak wa¿ne jest, aby wyznaæ Pana Jezusa. Wpisz ten wiersz poni¿ej.

2
Jednym z najlepszych sposobów wyznania Pana Jezusa jest daæ siê ochrzciæ!
Przeczytaj z³oty wiersz a potem odpowiedz na poni¿sze pytania.
Co ka¿da z tych osób zrobi³a PRZED chrztem?

1

Jak wielu ludzi sta³o siê chrzeœcijanami w tym dniu ?

1

A
F
J
E
Z
U
S
S

B
G
R
P
Y
T
R
T

C
H
M
A
I
D
I
L

D Y
K C
N ¥
R Z
S R
W E
O I
Z W

Rozsypanka
Przeszukaj Rozsypankê Literow¹, aby znaleŸæ ukryte odpowiedzi na
poni¿sze has³a a potem zakreœl je. Mog¹ byæ one ukryte we
wszystkich kierunkach.
To biblijne s³owo okreœla ludzi, którzy byli chrzczeni.

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

Aby kogoœ ochrzciæ, potrzeba du¿o ....

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

Kto przykaza³, aby Jego naœladowcy byli chrzczeni?

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

Imiê kobiety, która zosta³a ochrzczona w Dz.Ap. 16.

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

Uwagi prowadz¹cego

4
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: Rozwój Koœcio³a –
Wieczerza Pañska

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mat. 26,17-30

Z³oty wiersz

Dz.Ap. 20,7

Czy masz jakieœ fotografie, które pomagaj¹ ci pamiêtaæ dobrych przyjació³
lub szczególnych ludzi, których spotka³eœ tylko raz? Kiedy patrzysz na nie,
przywodz¹ na pamiêæ wiele wspomnieñ. Czy wiesz, ¿e Pan Jezus pozostawi³
swoim naœladowcom szczególny sposób pamiêtania o Nim?
To nie jest coœ, na co siê patrzy, lecz coœ, co siê robi!
3

£uk. 22,14,20
1 Kor. 11,23-31
1 Kor. 11,26

1
6

Uzupe³nij krzy¿ówkê na podstawie
22 rozdzia³u £ukasza.
Zasiedli do sto³u z Panem Jezusem (1).
Ostatni posi³ek dnia po staropolsku (2).
Pan Jezus wzi¹³ (3) .................
i (4) ............................... za niego.
Po wieczerzy wzi¹³ (5) ..................... .
Nazwa œwiêta ¿ydowskiego, podczas którego
zosta³a ustanowiona Wieczerza Pañska (6).
Pan Jezus wiedzia³, ¿e wkrótce bêdzie
musia³ (7) ........................ . (Wiersz 15)

2
5

4

7

3

Przeczytaj teraz 1 Koryntian 11, aby rozwi¹zaæ poni¿sze zadanie. Wpisz TRZY brakuj¹ce s³owa.

„TO CZYÑCIE ____ __________________ ______.”

1

Postaraj siê dowiedzieæ, co dok³adnie oni robili.
Na podstawie fragmentu do przeczytania
podkreœl w³aœciwe s³owa w poni¿szych zdaniach.
To wszystko zaczê³o siê jednego
(dnia, wieczora, popo³udnia).
Sta³o siê to zanim Pan Jezus zosta³
(pogrzebany, ukamienowany, zdradzony).
Pierwsza rzecza, jak¹ wzi¹³ Pan Jezus to
(mleko, wino, chleb, woda).
Po z³o¿enia Bogu dziêkczynienia, Pan Jezus
(z³ama³, pokroi³ na kromki, przekroi³) go i
powiedzia³ uczniom, aby (sprzedali, zatrzymali,
jedli ) z niego.
Potem wzi¹³ (dzban, kielich, butelkê), w
którym by³o wino i da³ go swoim uczniom.
3
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Pan Jezus nada³ specjalne znaczenie dla CHLEBA i KIELICHA WINA. (1 Koryntian 11).
Obrazem czego bêd¹ teraz te rzeczy zgodnie z tym co powiedzia³? Wpisz odpowiedŸ w ramki.

=

1

=

1

Robi¹c to, Pan Jezus uczy³ swoich uczniów, ¿e nied³ugo umrze, aby oni mogli byæ zbawieni. Jego cia³o
zostanie przybite za nich na krzy¿u a Jego krew zostanie przelana dla przebaczenia ich grzechów. A
oni nigdy nie mogli zapomnieæ, jak du¿o Jego kosztowa³o, aby ich grzechy mog³y byæ zg³adzone.
Pan Jezus chcia³, aby Jego naœladowcy robili to dalej ³ami¹c chleb i pij¹c wino, aby pamiêtaæ o Nim.
Do kiedy mieli to robiæ?
1
To wyjaœnia, dlaczego chrzeœcijanie wci¹¿ wype³niaj¹
polecenia Pana. S¹ one równie¿ dla chrzeœcijan dzisiaj tak
samo jak by³y dla pierwszych naœladowców.

Czyñcie
to...

Biblia u¿ywa przynajmniej DWÓCH nazw na okreœlenie tego aktu wspominania.
Uporz¹dkuj litery w poni¿szych s³owach, aby znaleŸæ te nazwy.
ME£NAIA BCELHA

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

RWECIZEAZ APÑKSA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

2

Wpisz z³oty wiersz.

2
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA
Chleb jest obrazem Jego krwi.

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

Wielu chrzeœcijan wci¹¿ robi to, o co prosi³ Pan Jezus.

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

Pan Jezus rozpocz¹³ to po swoim zmartwychwstaniu.

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

Kielich wina jest obrazem Jego krwi.

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

Pan Jezus chce, aby wierz¹cy w Niego wspominali Go
a¿ przyjdzie znowu.

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

Cz³owiek, który NIE jest prawdziwym wierz¹cym w Pana Jezusa
powinien wspominaæ Pana Jezusa w ten sposób.
...................

Uwagi prowadz¹cego

6
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: Rozwój Koœcio³a –
Wzrastanie wierz¹cych

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
1 Tym. 2,1-4;

Jak. 4,8;

2 Piotra 2,21

Z³oty wiersz

1 Piotra 2,1-3
2 Piotra 3,18
Dz.Ap. 17,10-12
2 Piotra 2,2

Ka¿dy z nas urodzi³ siê ¿ywy! Bêd¹c niemowlêciem potrzebowaliœmy regularnego
karmienia odpowiednim po¿ywieniem. Bez tego, z pewnoœci¹, nie moglibyœmy
prze¿yæ. Aby byæ mocnym i zdrowym musimy mieæ w³aœciwe ¿ywienie.
Podobnie jest w naszym duchowym ¿yciu. Po¿ywieniem, które sprawia, ¿e
wzrastamy jako chrzeœcijanie, jest Biblia, S³owo Bo¿e.
Przeczytaj 1 Piotra 2,2 i wpisz sw¹ odpowiedŸ w poni¿szej ramce.
Do kogo s¹ podobni
chrzeœcijanie?

1

Do jakiego codziennego po¿ywienia jest porównana
Biblia?

1

Najlepsz¹ drog¹ do wzrastania dla m³odych chrzeœcijan jest codzienne czytanie Biblii. (Mo¿esz
wstawaæ wczeœniej!) Robi¹c w ten sposób, naœladujemy bardzo dobry przyk³ad ludzi z Dz.Ap. 17,11.
Przeczytaj ten wiersz i odpowiedz:
Jak nazwano tam Bibliê?

1

Jakie s³owa mówi¹ nam, ¿e bardzo regularnie studiowali Bibliê?

1
Biblia jest bardzo szczególn¹ ksiêg¹. Jest to
W wyrobieniu sobie zwyczaju
Bo¿e S³owo skierowane do nas. Bóg u¿y³
codziennego czytania fragmentu Biblii
mo¿e pomóc ci Kalendarz czytania
zwyczajnych ludzi, aby je spisali, lecz
S³owa Bo¿ego. Dalsze informacje
przez Ducha Œwiêtego kontrolowa³ ich
mo¿esz otrzymaæ pod adresem
umys³y i rêce i w ten sposób przekaza³ im
wymienionym na koñcu lekcji.
Swoje S³owo dla nas.
Przeczytaj 2 Piotra 1,21 i wpisz t¹ czêœæ wiersza, która to wyjaœnia.

2

Biblia jest NATCHNIONYM S³owem Boga.
Przeczytaj, co Biblia mówi nam o sobie w 2 Tymoteusza 3,16. Wpisz ten wiersz poni¿ej.

2
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A oto dobra drabina do codziennego studium
Biblii. Uporz¹dkuj litery a potem wpisz s³owa na
szczeblach drabiny.

5. ..................................

1. TPECJRYZAZ to parê razy.
4. ..................................

2. ŒMYL o tym co czytasz.
3. DMLÓ IÊS gdy czytasz.

3. ..................................

4. SZPERIZP do notatnika.

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

5. J¯Y tym.
Uwaga: Dobr¹ pomys³em jest przeznaczenie
notatnika na szczególne wiersze.

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

5

Próbuj wspinaæ siê codziennie na drabinê a wkrótce zobaczysz, ¿e sta³eœ siê
mocniejszym chrzeœcijaninem. Trzeci szczebel drabiny przypomina nam o czymœ,
co pomo¿e nam zmieniaæ siê w mocnego wierz¹cego. Modlitwa jest naszym
„po³¹czeniem telefonicznym” z Bogiem, naszym Ojcem. Gdy modlimy siê do
Niego, On s³yszy i przybli¿a siê do nas.
Wpisz poni¿ej pierwsz¹ czêœæ Jakuba 4,8.
1
Modlitwa to nie tylko proszenie od rzeczy, które s¹ nam potrzebne. Zawiera ona o wiele wiêcej. Oto
kilka hase³, które pomog¹ ci znaleŸæ inne aspekty modlitwy. Zakreœl je w Rozsypance Literowej.
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Rozsypanka
1. Powiedzieæ Bogu „dziêkujê” za Jego dary, to z³o¿yæ
Mu _______________________.
2. Gdy mówimy Bogu, jaki jest wielki i dobry, to Go
__________________________.
3. Gdy uczynimy coœ z³ego, to musimy Boga.
___________________________
4. Uwielbianie Boga to inaczej oddawanie Mu
________.
5. Mówienie Bogu o tym, czego potrzebujemy to
________________________________.
6. Proszenie o innych ludzi i ich potrzeby to
6
________________________.

Gdy skoñczysz, zapytaj siebie: Czy naprawdê ufam Panu Jezusowi, ¿e zabierze mnie do nieba?
Jeœli tak, jesteœ jednym z Jego dzieci! Zaamiêtaj na zawsze, ¿e przez uwa¿ne czytanie Jego S³owa
i modlitwê bêdziesz wzrasta³ duchowo!

Uwagi prowadz¹cego
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