
UKAMIENOWANIE SZCZEPANA
dopasuj wyrazy do tekstu

1. karku 2. szaty 3. świadków 4. policz 5. chwałę

6. anielskie 7. zdrajcami 8. mądrości 9. Saulem 10. zburzy

11. prawicy 12. proroków 13. wściekłość 14. cuda 15. Mojżeszowi

A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił ……….. i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej 

libertyńską, oraz z synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, 

rozprawiając ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać ………. i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. 

Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali: Słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko ………. i 

Bogu; Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w Piśmie, a powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę 

Najwyższą. Podstawili też fałszywych ………., którzy mówili: Ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw 

przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi; Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński 

………. to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie 

Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze niby oblicze ………. 

Ludzie twardego ………. i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie 

wasi, tak i wy! Któregoż z ……….. nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli 

przyjście Sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się ………. i mordercami, Wy, którzy otrzymaliście zakon, 

jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go.

A słuchając tego, wpadli we ………. i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, 

utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał ………. Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej I rzekł: Oto widzę niebiosa 

otwarte i Syna Człowieczego stojącego po ………. Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i 

razem rzucili się na niego. A wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. 

Świadkowie zaś złożyli ……….. swoje u stóp młodzieńca, zwanego ………. I kamienowali Szczepana, który się 

modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, 

nie ………. im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał.


