CIERPIENIA WYZNAWCÓW JEZUSA
Teksty biblijne: Dz. Ap. 5,17-42; 6,8-15; 7,1-60

Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 5, 29

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”

Ufaj Bogu, że On będzie cię prowadził
Zastosowanie:
* Nie bój się, bo Bóg jest zawsze z tobą.
* Bądź posłuszny Bogu

I. WSTĘP
Arek kochał Boga i starał się postępować tak, aby Jemu się to podobało. Był życzliwy i
koleżeński. Zawsze pomagał słabszym kolegom w lekcjach, zwłaszcza z matematyki, która
była jego ulubionym przedmiotem. Chętnie pożyczał swoje przybory szkolne, dzielił się z
kolegami drugim śniadaniem. W stosunku do nauczycieli był zawsze miły i kulturalny. Mimo
to, kilku kolegów z klasy często mu dokuczało. Nie mogli zrozumieć dlaczego Arek nie chce
z nimi iść na wagary, albo woli dostać gorszą ocenę niż odpisywać na klasówkach .
Denerwowało ich także, że Arek zawsze zwraca im uwagę, gdy przeklinają, albo dokuczają
słabszym lub młodszym. Dlatego chłopcy przezywali często Arka „świętoszkiem”,
„maminsynkiem” albo „lizusem”. Arkowi było bardzo przykro z tego powodu. Ciężko było
znosić te pogardliwe wyzwiska, ale wiedział, że Bóg jest z nim, że go rozumie. Wiedział
również, że z Jezusa także drwiono, wyzywano i prześladowano zupełnie niezasłużenie,
pomimo, ze On uczynił dla ludzi tak wiele dobra. Wiedząc, że Bóg jest z nim, Arek
znajdował siły, aby wytrzymać te nieprzyjemne dla niego chwile.

Zadaj dzieciom pytania. Gdyby koledzy namawiali cię do kradzieży, czy ukradłbyś coś?
Czy poszedłbyś na wagary pomimo zakazu? Jak znoszą sytuacje w których ktoś się naśmiewa
z ich wiary?
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II. PRZEBIEG WYDARZEŃ
1. Apostoł Piotr i Jan aresztowani. (Dz. Ap. 5, 17-18)
Aresztowano ich za to, że głosili prawdę o Jezusie Chrystusie oraz w Jego imieniu uzdrawiali
i czynili cuda mocą, jaką otrzymali przez wylanie Ducha Świętego.
Apostołowie czynili dobrze, pomimo to spotkało ich coś niezasłużonego. Dlaczego? Dlatego,
że szatan – nasz przeciwnik – chce powstrzymywać ludzi, którzy służą Bogu.
Szatan często używa innych ludzi, aby utrudniali i zniechęcali przez trudności i
nieprzyjemności tych, co chcą dla Boga pracować. Szatan chce, aby wierni Bogu przestali go
kochać i słuchać.
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz. Ap. 5,29)

2. Anioł uwalnia Piotra i Jana nocą z więzienia. (Dz. Ap. 5,19-20)
Pomimo, że drzwi więzienia były zamknięte, a przed drzwiami czuwały straże, anioł
wyprowadził apostołów z celi.
3. Piotr i Jan zwiastują w świątyni. (Dz. Ap. 5,21-26)
Chociaż wiedzieli, że znowu mogą być uwięzieni albo mogą nawet stracić życie, nie bali, bo
wiedzieli, że Bóg jest z nimi. Głosząc Słowo Boże narażali swoje życie, ale wielu ludziom je
uratowali, ponieważ kto przyjął Jezusa do swego serca, zwyciężył śmierć.
4. Piotr i Jan przed Radą Najwyższą. (Dz. Ap. 5,27-39)
Na zarzuty kapłanów, Piotr głośno i odważnie mówi „Trzeba bardziej słuchać Boga niż
ludzi” i mówi im otwarcie, że zamordowali Jezusa.
Na tak postawione zarzuty, reakcja starszyzny żydowskiej mogła być tylko jedna.
Chcieli zabić Piotra i Jana, ale pewien faryzeusz o imieniu Gamaliel, skutecznie powstrzymał
ich od tego zamiaru.
Ten poważny i mądry człowiek, tłumaczy Radzie, że jeśli z Piotrem i z Janem jest Bóg, to
kapłani i tak nie zdołają ich zniszczyć. Podejmując zaś walkę z apostołami, mogliby podjąć
walkę z samym Bogiem. A to skończy się dla nich tragicznie.
5. Piotr i Jan zostają wychłostani. (Dz. Ap. 5,40-42)
Starszyzna żydowska wymierzyła apostołom karę chłosty, po czym wypuściła ich na wolność,
zakazując jednocześnie głoszenia nauki o Jezusie.
Piotr i Jan mimo, że cierpieli fizycznie, cieszyli się, że mogli znosić ból i zniewagę dla
imienia Jezusa Chrystusa.
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6. Szczepan zostaje fałszywie oskarżony. (Dz. Ap. 6, 8-15)
Szczepan był pełen łaski i mocy Ducha Świętego. Czynił wiele dobra dla ludzi. Był wierny
Bogu i Jezusowi. Z odwagą głosił prawdę. Uczonym w piśmie nie podobało się to, że
Szczepan przewyższał ich swoją mądrością, dlatego podstawili fałszywych świadków, którzy
oskarżyli go o bluźnierstwa przeciwko Bogu i zakonowi.
(Zapytaj dzieci, dlaczego i skąd Szczepan miał tyle mądrości i prawdy.)
7. Przemówienie Szczepana. (Dz. Ap. 7, 1-53)
Szczepan przemawiał do zebranych będąc pod natchnieniem Ducha Świętego, z mocą i
mądrością. Mówił o prześladowaniach proroków oraz o zabiciu Jezusa a także o
zatwardziałych sercach starszyzny żydowskiej.
W tak trudnych, życiowych momentach, Bóg obdarza Swoje dzieci Swoją mocą w sposób
szczególny. Daje im niesamowitą siłę i odwagę.
8. Ukamienowanie Szczepana. (Dz. Ap. 7, 54-60)
Ogarnięci wściekłością ludzie wypchnęli Szczepana za miasto i tam rzucali w niego
kamieniami. Przed śmiercią Szczepan, wybaczył wszystkim, którzy go skrzywdzili i modlił
się do Boga, aby wybaczył im ten postępek.

III. ZAKOŃCZENIE
Szczepan, Piotr i Jan poznali, co to znaczy cierpieć dla Pana. Doświadczyli też Bożej pomocy
w tych strasznych chwilach.
Dziś, na szczęście, już nikt nie czyha na nasze życie z powodu wiary w Jezusa, ale to nie
znaczy, że mniej powinnyśmy się starać i kochać Go. W życiu codziennym, często spotykają
nas nieprzyjemne sytuacje i zdarzenia. Pomyślmy wtedy o apostołach, o tym z jak wielkimi
trudnościami musieli się borykać, a mimo tego odnosili zwycięstwa.
Zaufaj Bogu, on ci pomoże zawsze, gdy będzie ci źle, nie bój się i służ Mu z radością.

Propozycja pieśni:
- „Będę śpiewał” Żółty śpiewnik z 2001 r. - pieśń Nr 5
- „Choć Cię nie widzę” Żółty śpiewnik z 2001 r. - pieśń Nr 13
- „Jezus jest ze mną tu” Żółty śpiewnik z 2001 r. – pieśń Nr 40
Pieśni z żółtego śpiewnika
5. BĘDĘ ŚPIEWAŁ
Będę śpiewał Tobie, Mocy moja!
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją!
Tobie ufam i bać się nie będę!

Cierpienia wyznawców Jezusa …

3

13. CHOĆ CIĘ NIE WIDZĘ
Choć Cię nie widzę, wiem jesteś tu;
Choć Cię nie czuję, nie boję się;
Będę ufać Ci i nie będę lękać się.
Gdy w czasie walki zabraknie sił;
Wiem ze mną jesteś, dodajesz mi ich;
Będę ufać Ci i nie będę lękać się.
Nie chcę już lękać się.
Nie chcę już lękać się.
Chcę zaufać Ci, chcę zaufać Ci..
A kiedy ciemność otacza mnie
I wiatr znów wieje w oczy me;
Będę ufać Ci i nie będę lękać się.
Gdy cały świat chce powiedzieć: “Walcz”,
Ja będę ufać, choć sił mi brak;
Będę ufać Ci i nie będę lękać się.

40. JEZUS JEST ZE MNĄ TU
Jezus jest ze mną tu,
Jezus jest ze mną tu,
A Jego moc działa dziś, by uwolnić mnie,
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić mnie,
A Jego moc działa dziś, by zbawić mnie,
Jezus jest ze mną tu.

IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
1. Dzieci młodsze:
- Ukryta wiadomość – Zestaw pomocy wizualnych, L-11
- Kolorowana – zestaw pomocy wizualnych L-35

2. Dzieci starsze:
- Rozwiąż krzyżówki.
- „Wystąpienie Szczepana” – rozsypanka.

Cierpienia wyznawców Jezusa …

4

Wpisz w miejsce kropek hasło z krzyżówki:

„……………………….., bom Ja z tobą, nie lękaj się bom Ja Bogiem twoim!
Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej."

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

1. Rodzaj kary śmierci wymierzany przez Żydów (tak zginął Szczepan).
2. Wyprowadził apostołów z więzienia.
3. Miasto, w którym apostołowie dokonywali cudów i nauczali w imieniu Jezusa.
4. Zrobił to swoim oprawcom Szczepan tuż przed śmiercią.
5. Apostołowie często cierpieli ……… dla Jezusa.
6. Wraz z apostołem Piotrem stanął przed Radą Najwyższą.
7. Kara jaką otrzymali apostołowie przed zwolnieniem z więzienia.
8. Faryzeusz, który powstrzymał Radę przez zabiciem apostołów.
9. Dar ten otrzymali apostołowie po wylaniu Ducha Świętego, aby nauczać wszystkie narody.
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Bóg powiedział:
"Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!
Wzmocnię cię, a dam ci …………………………………….."

1.
2.
3.
4.
5.

1. Czynili cuda i nauczali o Jezusie.
2. Otworzył drzwi więzienia.
3. Apostołowie otrzymali ją przez wylanie Ducha Świętego.
4. Był w więzieniu z Janem.
5. Został ukamienowany.
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