
Klasa 5   

Religia  2 czerwiec  

Dzień dobry. 

Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji będziemy mówić o roli Ducha Świętego 

w pierwotnym Kościele. 

Zapisz temat lekcji. 

Temat:  Duch Święty żyje i działa w Kościele.  

Przeczytaj: 

Co wyróżniało wspólnotę pierwotnego Kościoła? 

,,Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, 

którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg Panem, i Mesjaszem’’. Gdy to usłyszeli, 

przejęli się do głębi serca: ,,Cóż mamy czynić, bracia?’’ – zapytali Piotra i 

pozostałych Apostołów. ,,Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech 

każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie 

grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest 

obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, 

Bóg nasz, powoła’’. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i 

napominał: ,,Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!’’ Ci więc, 

którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około 

trzech tysięcy dusz. 

 



Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba 

i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele 

znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli 

wspólne. Codziennie trwali jednomyślnie świątyni, a łamiąc chleb po domach, 

przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud 

odnosił się do nich życzliwie. (Dzieje Apostolskie 2, 37-47) 

Pan Jezus znakami i cudami potwierdzał Boskie Synostwo. Tak też, znaki 

towarzyszyły wypełnianej przez Apostołów misji głoszenia Ewangelii i 

pomagały one uczniom Pana Jezusa zrozumieć, że Duch Święty kontynuuje na 

ziemi dzieło zbawienia.  

Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się jak rozwijał się Kościół. Pierwsi 

chrześcijanie słuchając głoszonej przez Apostołów Ewangelii, nawracali się, 

przyjmowali chrzest w imię Jezusa i otrzymywali dar Ducha Świętego. Żyli we 

wspólnocie braterskiej, gromadzili się na łamaniu chleba i modlitwie.    

Zapisz notatkę w zeszycie. 

Wspólnotę Kościoła pierwotnego charakteryzowało przestrzeganie nauki Pana 

Jezusa, łamanie chleba, wspólnota braterstwa i modlitwa.  

Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. 

Anna Osińska 

 

 


