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Otrzymacie Jego moc 

     i będziecie moimi świadkami. 

                                     
             Dz 1,8



Wsłuchani w Boże Słowo

Połącz kreską postać z wydarzeniem.

Jedną z rze-
czy, za którą 
nie przepada-
ją uczniowie, 
jest uczenie 
się tekstu na 
pamięć. Ile ra-
zy, gdy nauczy-
ciel dał ci 

takie polecenie, z westchnieniem odpowiedziałeś: – Znowu?
Łatwe, wesołe wierszyki same wpadają przedszkolakowi 

w ucho i pamięć. Jednak z wiekiem teksty są trudniejsze i trzeba 
poświęcić im więcej czasu. To już nie jest takie proste.

Podczas lekcji religii, szkółki niedzielnej niejeden już raz uczy-
liście się na pamięć wersetów biblijnych. Po co nam ta nauka?

Dzięki biblijnym tekstom nabywamy mądrości. Nie uczy-
my się wersetów, aby znać Biblię na pamięć, lecz by wie-
dzieć, co jest właściwe. 

Pisać i czytać uczysz się, aby  samodzielnie móc zdobywać wia-
domości, poznawać książki, pisać listy. Matematyka będzie ci po-
trzebna w każdym sklepie, podczas robienia zakupów. 

A wersety – podpowiedzą ci jak żyć. Są jak przewodnik, 
który będzie czuwał nad wyborem dobrej drogi, abyś się 
nie zgubił i ustrzegł się przed popełnieniem grzechu.

Apostoł Paweł zachęca, aby przez psalmy, hymny i pieśni roz-
mawiać z innymi. Jeśli będą w twoim sercu, za każdym razem 
potraktujesz drugiego człowieka z miłością i szacunkiem, bo te-

go uczy Bóg przez swoje Słowo. Nie wzbraniaj się przed 
ich nauką na pamięć – Słowo Boże warto przecho-
wywać w swoim sercu.

Mówcie do siebie 

psalmami, hymnami 

i natchnionymi 
pieśniami.

                             Ef 5,19 (BE)
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Gdy Król Dawid zasiadł na tronie w Jerozolimie postanowił spro-
wadzić do miasta Skrzynię Przymierza. Przeczytaj, jak przebiegał ten 
proces w 2. Księdze Samuela 6, a następnie dopasuj opisy do postaci.

Drogowskazwskaz
BIB

LIA

Ogólnopolski Konkurs Biblijny 

„Sola Scriptura”
Sprowadzenie Skrzyni Przymierza

2020/2021
 cz. 15

Zginął, gdy dotknął 
Skrzyni Przymierza.

Przez trzy miesiące przechowywał 
Skrzynię Przymierza u siebie.

Michal

Aminadab

Uzza

Obed Edomczyk z Gat

Dawid Nie podobało jej się 
zachowanie męża, wyśmiała go.

Tańczył i grał na instrumencie 
idąc przed Skrzynią Przymierza.

W jego domu w Baali judzkiej 
przechowywano Skrzynię Przymierza.
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4. Na końcu spróbuj powiedzieć 
z pamięci cały werset 
nie zaglądając do tekstu. 
Powodzenia!

Jak nauczyć się
biblijnego 
    wersetu?
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Dla ciekawych

uczę się tego

 biblijnego tekstu na pamięć?   przypomina mi, że Bóg 

 czyni cuda; 

  cudem jest świat, w którym  

 żyję, moja rodzina, 

 przyjaciele itd.;

  cudem jest życie, 

 które mam od Boga;

  chcę opowiadać innym, 

 jak wiele rzeczy daje mi Bóg;

  Boże cuda sprawiają mi 

 radość;

  chcę chwalić Boga.

1. Na pierwszej zapisz cały tekst do nauczenia się na pamięć. 

Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim,

Będę opowiadał wszystkim cuda twoje,

Będę się weselił i radował w tobie,

Będę opiewał imię twoje, Najwyższy!
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2. Zapisz tekst tylko przy pomocy pierwszych liter 
wyrazów. Przygotuj 4 takie kartki, na drugiej zapisz 
tak dwie linie, na trzeciej trzy, na czwartej cztery.

B….. c…. w…, P.., c… s… s..,
Będę opowiadał wszystkim cuda twoje,
Będę się weselił i radował w tobie,
Będę opiewał imię twoje, Najwyższy!

3. Czytaj kolejno przygotowane 
kartki od 1-5.

uczę się tego

 biblijnego tekstu na pamięć?
Dlaczego

B….. c…. w…, P.., c… s… s..,
B… o… w… c… t…
Będę się weselił i radował w tobie,
Będę opiewał imię twoje, Najwyższy!

B….. c…. w…, P.., c… s… s..,

B… o… w… c… t…

B… s… w… i r… w t…,

Będę opiewał imię twoje, Najwyższy!

   Ponieważ:

B….. c…. w…, P.., c… s… s..,
B… o… w… c… t…
B… s… w… i r… w t…,
B… o… i… t…, N…!

Jeśli trudno ci nauczyć się tekstu na pamięć, podpowiadamy dobry sposób. Przygotuj kilka kartek, o jedną więcej niż linijek tekstu. Do Psalmu 9,2-3 przygotuj 5 kartek.
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Dzieci w Kościele

Kolejne święta przypominają nam o życiu i obietnicy Jezusa. 
W czwartek 13 maja br. obchodzimy pamiątkę 
odejścia Jezusa do nieba. Opis tego wydarzenia znaj-
dziemy w Dziejach Apostolskich na samym początku.

Zesłanie Ducha Świętego

Wniebowstąpienie 
Pańskie

O narodzinach Kościoła chrześcijańskiego 
przypomina w tym roku niedziela 23 maja. 

 1. Ile dni po zmartwychwstaniu Jezus 
  powrócił do nieba?
 2.  Jak nazywało się miasto, w którym uczniowie 
  mieli czekać na moc Ducha Świętego?
 3.  Kto obiecał uczniom zesłanie Ducha Świętego?
 4.  Aniołowie zwrócili się do uczniów: Mężowie...
 5.  Aniołowie obiecali uczniom, że Jezus ... na ziemię.

 6.  Nazwa góry, na której uczniowie ostatni raz
  widzieli Jezusa.
 7.  Zakrył Jezusa, gdy został uniesiony w górę.
 8.  Ilu uczniów czekało na spełnienie 
  obietnicy?
 9.  Kto został wybrany uczniem w miejsce Judasza?
 10. Zmówili ją uczniowie przed wyborem Macieja. 

Jezus odchodzi, 
lecz nie zostawia nas samych  

1 6

8

5

10

9

2

4

3

7

Rozwiąż 
krzyżówkę, 
a jeśli masz 
problemy, 
otwórz Biblię.

języku, Jerozolimie, płomień, dziesięć, Jezusie, Ducha Świętego, wiatr, trzy tysiące, Zielonych

W tekście poniżej brakuje kilku wyrazów, wpisz je. Dla ułatwienia zostały 
zapisane na dole strony, musisz tylko właściwie je dopasować.

Mija kolejne ________ dni. Uczniowie, 

tak jak prosił Jezus, czekają 

w ___________.  

Mieszkańcy miasta i pielgrzymi przybywający z odległych krain 

przygotowują się do _________. 

Świąt, zwanych także Pięćdziesiątnicą. Na ulicach są tłumy ludzi. 

Uczniowie rozmawiają w jednym z domów, gdy nagle dzieje

się coś dziwnego. Rozlega się szum przypominający 

_____. Nad głowami uczniów pojawia się 

_______. W ich serca wstępuje odwaga i czują 

wielką potrzebę opowiadania o _______. 

Wychodzą na zewnątrz i zaczynają o Nim mówić. Zdziwieni 

słuchacze nie wiedzą, co się dzieje. Przybyli z różnych krajów, 

a każdy słyszy Dobrą Nowinę w swoim ______. 

Jak to jest możliwe, skoro nigdy wcześniej uczniowie się ich nie 

uczyli? Takie było działanie _____     

________. Jezus zesłał Go na ziemię, aby 

wspomóc uczniów w głoszeniu Ewangelii. Tego dnia w Jezusa 

uwierzyło ____   _______osób. 

Uczniowie nie poprzestali na tym, każdego dnia opowiadali 

o Jezusie, aby jak najwięcej osób mogło zostać zbawionych.



Pokoloruj  
rysunek.
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Będę  
cię wysławiał,  

Panie,  
całym sercem  

swoim.  
Ps 9,2

werset
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