LEKCJA DLA DZIECI
Co to znaczy, że ktoś jest prześladowany?
Gdy ktoś jest prześladowany, to znaczy, że jest źle traktowany,
bity, a może nawet zostać zabity za to, w co wierzy.
Czy Biblia mówi o prześladowaniu?
Tak. Wielu pierwszych uczniów Jezusa, którzy wierzyli w Niego
i podążali za Nim, było źle traktowanych przez swoje rodziny,
sąsiadów, a nawet władze państwowe.
Poniżej jest zamieszczona jedna z takich historii opisanych w Biblii. Przeczytaj Dzieje
Apostolskie 12,1-11 (tłum. Biblia Warszawska) i uzupełnij puste miejsca.

A w owym czasie ______________________ Herod na niektórych członków _________
i począł ich gnębić. _____________, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że
się to podoba Żydom, kazał pojmać i __________________; a były to dni Przaśników.
A gdy go __________, wtrącił do __________________ i przekazał czterem czwórkom
żołnierzy, aby go ________________, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed
ludem. Strzeżono tedy Piotra w ____________________; ____________ zaś modlił się
___________________________ za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już
wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma _________________________, spał między dwoma
_________________________, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem
zjawił się _______________ Pański i _______________ zajaśniała w celi; trąciwszy zaś
Piotra w bok, obudził go, mówiąc: _________ _____________! I opadły ____________
z jego rąk. I rzekł anioł do niego: ______________ ____ i włóż _____________ swoje.
I uczynił tak. I rzecze mu: Narzuć na siebie płaszcz
swój i pójdź za mną. _____________________ więc
i ____________________________ za nim, lecz nie
wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest
rzeczywistością; sądził raczej, że ma ______________.

A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do ___________________ ____________
wiodącej do miasta, która się im sama _____________________; i wyszli na zewnątrz,
przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł:
Teraz wiem naprawdę, że ________ posłał __________ swego i ______________ mnie
z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski.
Odpowiedz na pytania na podstawie powyższego fragmentu.

1. Jak nazywał się król, który prześladował chrześcijan?
2. Kogo król uwięził, mając zamiar wytoczyć mu publiczny proces przed ludem?
3. Co robił kościół (zbór), gdy to się stało?
4. Kogo posłał Bóg, aby uratował Piotra z więzienia?
5. Jak twoim zdaniem możemy pomóc chrześcijanom, którzy dzisiaj są prześladowani
za to, że wierzą w Jezusa i są Jego uczniami?

Biblia wzywa nas, abyśmy modlili się za tych, którzy są prześladowani.
Ułóż we właściwej kolejności słowa z ramki poniżej, aby dowiedzieć się dokładnie,
co o tym mówi Biblia.

SAMI * W * WIĘŹNIACH * CIELE * SKORO * JAKBYŚCIE *
JESTEŚCIE * 13,3 * BYLI * O * UCISKANYCH * PAMIĘTAJCIE
* RÓWNIEŻ * O * WSPÓŁWIĘŹNIAMI

___________________ ____ _______________, ______________
_______________________ __________, ____ __________________,
_________ _________ ____________ ___ ________ ______________.
List do Hebrajczyków _____________

Na zakładce zamieszczonej poniżej są narysowane flagi dziesięciu państw,
w których chrześcijanie są najciężej prześladowani. Czy rozpoznasz te
kraje? Jeden już został dla ciebie wymieniony. Wydrukuj zakładkę, pokoloruj flagi i napisz, jakie państwa one reprezentują. Możesz trzymać tę zakładkę w swojej Biblii i codziennie modlić się za chrześcijan z tych krajów.
*Wytnij i sklej zakładkę.

Modlę się za prześladowanych chrześcijan
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JEMEN

Materiał pobrany ze strony Światowego Aliansu Ewangelicznego (www.idop.org)
i przetłumaczony na język polski przez Głos Prześladowanych Chrześcijan (www.gpch.pl).

