lEKCJA 5
POWSTANIE
KOŚCIOŁA

w części 1. dowiedziałeś sil,"o świecie, w którym żył jezus i o krainie,
w której przebywał. Oczyma czterech Ewangelistów widziałeś jak wypełntal
on swą mtslc na wzgórzach i w miastach Palcstyny, Odkryłeś jak głosił
o Królestwie Bożym, Królestwie składającym się z tych, którzy zaniechali
swego buntu, przyjęli jego zbcwrcntc i uznali go za swoje-go Parta. Przeszedłeś za nim poprzez doniosłe wydarzenia Wielkiego Tygodnia - zdrada,
uwięzienie,

proces i ukrzyżowanie.

Przeczytałeś także opisy naocznych

świadków jego chwalebnego zmartwychwstania. Nauczyłeś się również, że
po zmartwychwstaniu nie pozostał on bardzo długo ze swymi uczniami,
lecz zanim ich opuści! przykazał im, aby czekali w Jerozolimie do czasu, aż
będą "przyobleczeni mocą z u-vsoteosct"(Lk 2-1,49),

W miarę studiowania w lej lekcji Dziejów Apostolskich oraz Listu Jakuba i Listu do Galarjan zobaczysz, co zdarzyło się, kiedy uczniowie, posłuszni poleceniom jczusa. zgromadzrh się w Jerozolimie. Dowiesz się
o mocy jaką otrzymali oraz o tym, co w wyniku tego się zdarzyło. Zobaczysz jak Bóg wylał swego Ducha w równym stopniu na Żydów i na pogan,
i jak nowina o zbawieniu rozprzestrzeniała si\, po imperium rzymskim.
\YJ mrarę studiowania możesz uzyskać głębsze poznanie Kościoła i mocy
dostępnej dla każdego, kto będzie sluży'! swemu zm.mwychwstalcmu Panu.

"

000

to jest Piotr"

plan lekcji
Dzieje Apostolskie:
List jakuba

Opis Kościoła dztuł.uąccgo

i List do Galarjan. Listy do współczesnego

Kościoła

cele lekcji
Gdy skończysz tę lekcję powinieneś umieć:
•

Opisać autora. ważność, cechy szczególne i zawartość Dziejów Apostoł-

sktch.
•

Znaleźć na mapie ważne miejsca wymienione

\V

księdze Dziejów Apos-

tolskich.
•

Wyjaśnić, jaki związek
<l

•

zachodzi

między Listami Jakuba

i do Galacjan

Dziejami Apostolskimi.

W rezultacie poznawania

działalności

Kościele pełniej ocenić jego dzieło.

Ducha Świętego w pierwotnym

Krolestu'o Boźc, Moc i Cbuała
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czynności lekcyjne
1. Przestudiuj

materiał lekcyjny. Panucta! o przeczytaniu

w Biblii każdego

fragmentu

Pisma Świętego. którego numer rozdziału

i nurnery wierszy

podano

oraz wyszukaj każde słowo zamieszczone

\\' podrozdziale

"sło-

wa kluczowe",
2. Na podanych

mapach odszukaj

i w Dziejach Apostolskich.

każde miejsce wymienione

1'01110).e

to ci \\' zrozumieniu

w lekcji

rozprZCSI17:C-

niania się ewangelii.
5. Po skończeniu

lekcji przejrzy] ją ponownie

cie. Odpowiedz
z odpowiedziami

na pytania kontrolne

i wykonaj

ćwiczenia w tekś-

na końcu lekcji i porównaj

na końcu ksiazki. Powtórz materiał obejmujący

je

pyta-

nia, na które źlc odpowiedziałeś.

słowa kluczowe
legalistyczne

sekla

męczeństwo

setnik

prokonsul

treść lekcji
DZIEJE APOSTOLSKIE: OPIS KOŚCIOłA DZIAłAJĄCEGO
Księga Dziejów Apostolskich mówi. w jaki sposób Ewangelia zatryumfowała i rozeszła się z Jerozolimy, religijnej stolicy świata żydowskiego,
do HZYl11l1,politycznej stolicy światu rzymskiego. Wf miarę studiowania do-

wiesz się, że zmartwychwstały
waż studiowany

Chrystus jest jego centralną

materiał pokazuje,

\V

swych apostołów i przez swój Kościół

pOSIJci~J,

ponie-

jaki potężny sposób dziab! on przez
1ll0C;~ Ducha

Świętego.

POU'S{{ll1ic

Kosetola
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Autor, cel i ważność
Cel 1. Przedstauicnte

torscnnoset

ojJisólI' autora,

celu

i u-ażnosci

Ksiegt

IJziejól/' Apostolsleicb .
Jak już mówiliśmy,

Dzieje Apostolskie

były pomyślane

jako dalszy

chrześciiaństw.i napisana przez Łukasza, bliskiego towarzysza podróży apostoła Pawła.
Luknsz był naocznym świadkiem wiciu wydarzeń opisanych w Dziejach
ci~łg Ew.ingclii Lukasza.. Jest lo drllg~1 CZyŚĆ

historii początków

Apostolskich . Icgo obecność w czasie tych wydarzeń zaznacza srę używaniem zaimka .my" (np. 1(,,10: 20,(); i 27,:~). Prowadzony i inspirowany

przez

Ducha Świętego wykorzvsnnc swe zdolności literackie i zrozumienie liistorii, aby (LIć nam
Ewangelia

żywv

i dokładny obraz pierwszych Lit Kościola.

Lukasza kończy się poleceniem,

jakie .Jezlls dal swvm

uczniom i które dotyczyło oczekiwania na zstąplenie
opisem wntcbowstąpicruu

Ducha Świętego, oraz

Chrystusa (Lk 24,"'19.')1), Księga Dziejów Apostoł-

skicli zaczyna się tymi samvnu dwoma wydarzeniami

(Dz 1,/1.9), a następ-

nie opisuje działalność uczniów po wntcbowstąpteruu.

Wydarzenia opisane

w Dziejach Apostolskich

nash;:,pllj~J
w sposób naturalny i logiczny po tych

opisanych \\' Ew. Łukasza. Za
kontynuuje

P()IllOC~

księgi Dziejów Apostolskich

nauczanie Teofila wiary' chrześcijańskiej wykazując,

Łukasz

że to, cze-

go został nauczony wcześniej, jest pewne (i,k 1,'1; Dz 1,1).
Dzieje Apostolskie są waźne. ponieważ
opisu powstawania Kościoła i działań

dostarczają autorytatywnego

przywódców. Jest lo
więź między Ewangeliami i Listami, ponieważ w Ewangeliach oczekuje się
jego głównych

powstania Kościoła, natomiast Listy traktują Kościół jako istniejacy. Bez Dziejów Apostolskich nie wiedzielibyśmy

[ak i byl początek

Kościoła.

l Zakreśl literę na początku każdego

PHA\VDZI\XTECOstwierdzenia.

a Luknsz stwierdził, że celem napisania Dziejów Apostolskich
Teofilowi

kompletnego

było danie

opisu źvcia wszystkich apostolów.

b Autor ksi<;gi Dziejów Apostolskich znal osobiście apostoła Pawia.
c Księga Dziejów Apostolskich
ment i cztery Ewangelie.

jest ważna.

ponieważ

wląźe

Stary Testa-

Krolesttco Boże, Moc i Cbu-ala
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Główne cechy

Cel 2, Poda IIic przvkładou.
skich.
Lukasz nic próbował

czterech glóII'Ill'cb cech ksir:ql Dricjou- Apostol-

opisać wszystkiego,

co zdarzyło

sic;' \VC wcze-

snym okresie Kościoła. Jako zdolny historyk wybrał najważniejsze i najbar-

dziej znamienne
Przestudiujemy

fakty i pokazał jak uksztahowaly

ogólny kicrunek wydarzeń.

główne cechy lego opisu.

I. Ksiega Dziojou' Apostolskicb jx)dkre,aa misyjna atavu-nosi: Kosetola.
Werset Oz 1,8 można traktować jako podstawowy plan księgi. Podsurnowuje on rozchodzenie siC;Dobrej Nowiny w ciągu 30 lat od zesłania Ducha
Świętego. Nauka Chrystusa była z początku głoszona w jcroxolimic (Oz l - 7);
następnie w Judei i Samarii (r. 8 - 12>, a następnie poprzez północny obszar
śródziemnomorski,

aż do Rzymu jako ostatniego

wspomnianego

miejsca

(r. 13 - 28). Trzymajac się swej historycznej

na różnych

dygnuarzy

rzymskich,

prezentacji, ł.ukasz zapisał imioktórzy byli powiązani z wydarzeniami

opisywanymi przez niego (np. Dz 21 - 2ó, gdzie są wymienione takie osoby
jak Feliks, Lizjusz. Porcjusz Fcstus i król Agryppa). Piotr jest glówn.; postacią
w rozdziałach

1 - 12,

:.I

Paweł w rozdztalach

15 - 28.

W księdze Dziejów Apostolskich widzimy jak pierwsi wk-rząc-y wypełniali polecenia Chrystusa dotyczące ewangelizacji świata. Pokazu]c nam zarówno ich problemy jak i tryumfy. Podajc również praktyczny przykład
metod misyjnych, które mogą być obecnie stosowane w pracy misyjnej.

2. Ksieg« Driejću. Apostołsletcb obrazuje prace Ducha ,~ll'iflcg().Duch
w każdą tazę zakładania i rozprzestrzenianta
sit; Koś-

Święty był włączony
cioła.

2 Przeczyta] podane wiersze z Dziejów Apostolskich.
co zrobił Duch Święty w każdym przypadku.
a) 2,1-1

W zeszycie opisz to,

g) 15,28
h) 16,6-7
j) 19,1-6

b) 1,23-31
e) 8,11-17
d) 8,29

j} 20,22-23
k) 20,28

e) 10,11-18

n 13,1-1
Inne prawdy o Duchu
Dla przykładu

Świętym

znajdują się w Dziejach Apostolskich.

proszę zwrócić uwagę na wyrok wydany na Ananiasza i Saflrę

III

Z;.lokłamanie Ducha Śwtctego (Dz 5,1-11), Zwróć uwagę na reprymendę daną
Szymonowi za chęć kupna daru Ducha Świ\'(cgo (Oz 8,18-23).
Ksi<;ga Dziejów

Apostolskich

dostarcza dowodu

rzeczywistej obec-

ności Ducha Świętego. l'okazujc ona, że Kościół jest nadnaturalnym

dzic-

łcm Boga, które zostało przez Ducha samego Bog:l doprowadzone

do

zaistnienia. umocnione, prowadzone i podtrzymane. Nic ma innego wy jaś-

nicnla jego sukcesu

i

wytrzymalośct wobec srogich prześladowań

.~, Ksifga Dztefóu- Apostolsleicb przodsuuoia

cbrresctfanstu-a.

Na początku

powstania

prau-drtu

i sprzeciwu .

a cbnmletervstyłec

Kośc-ioła. chrześcnnństwo

robiło

[ud.uzmu . .Jezus był Mestaszom przepowiadanym
przez
źydowskic Plsmu i na początku Kościół składał .sil,.'głównie z wyznawców,
którymi byli Żydzi. Lecz Dobra Nowina byLI przeznaczona dla całego świala t l.k 2:,,47). \'i/ Dziejach Apostolskich OpiS~100,w jaki sposób Ewangelia
zaczęła dosięgać tych, którzy nie byli części:) społeczności żydowskiej.

wrażenie

odłamu

Na przykład, Piotr dawal świadectwo głównie Żydom, lecz Bóg pokazał mu, żeby zaakceptował
pouczył

i tych pogan, którzy uwierzyli

Piotra, aby spełniał powinności

w Chrystusa. Bóg

także wobec nich (Dz 10). Pawel

bvł również kaznoJziL'j~ł Żydów, gdy jednak większość Żydów

odrzuciła

jego przesłanie, zwracał się coraz hardziej do pogan, (Dz 19,9-10; 26,16-18;
28,28). Dzieje Apostolskie pokazują, w jaki sposób wyjaśniło
cfkutstwo nic było sekta żydowską,
I;j na wierze

lecz całkowicie

w Jezus:l jako Syna Bożego i Zbawleiela wszystkich ludzi.

3 Przeczytaj Dz 8, 1~8 i w zeszycie odpowiedz
w wyniku

się, że chrzcs-

nową drogą zycia opar-

prześladowania

Oprócz ukazania ogólnoświatowego
je Apostolskie

również

na pytanic. Co nasraptło

Kościoła w Jerozolimie?

broniły

znaczenia chrześcijaństwa. Dzie-

je przed fałszywym! oskarzemamt.

Dziejów Apostolskich udowodniła.

Kstega

że chrześcijaństwo nic było mchem po-

litycznym, którego
cali niektórzy.

intencją było sprzeciwianie sil,' władzy Rzymu, co zarzuKiedy Ż.ydzi przyprowadztl! Pawła przed sąd prokonsula

Galliona. oskarżyli go o to, że liczy ludzi nieposłuszeństwa

wobec Prawa.

Gallton jednak oddnltł ich zarzuty mówtac. że było ono nie politycznej,

lecz

religijnej natury (Oz 18,12-I(». Bylo to ważne zdarzenie, ponieważ pokaza

Królestwo Hoże, ,\loc i Cbuala
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lo, że: nie zagrażalo
ki, które

pohtvcznc!

tę sarną

ilustrują

włudzv Rzymu. Luknsz zapisał inne wypad-

myśl.

'I. Kstega Detejou- ..vpostolstetcb opisu]« działalnosc pctruvcb
bardziej
promincntnvcb
przvu-odcau-, letorvcb lfó.~ użył dla założenia Kosetola.
\'V nuan- wzrostu picrwomego Kośclo!a. Bóg wywyższył kilku przywód-

ców. aby móc przeprowadzić
dział o działalności

swój zamiar wobec Kościola. Łukasz opowie-

z nich, koncc ...ntrując się na działalności

kilku

i Pawła. \Y/ czasie powstawania Dziejów Apostolskich
nic. że: apostolstwo
jakie towarzyszyły

w przcciwieristwic

I)awla 1))'10 uprawomocnione
działalności

boska aprob.nc

tymi samynu znaknmi,

Ptouu. Było lo ważne,

pomcwuź

do Pawła. nie 1))'1wrogiL'Jll pierwotnego

8.1-5: <),1-;11),LukJSZ podał

wicie

dzinłnlnośct

w jaki sposób ci dwaj kładli
l.:.I,,:~O·_:.I,7). Zaprezentował

lakich

Piotru

ważne było wykazu-

informacji o l'uwlc.

Piotr,

I\.()ścioła (Dz
które pokazują

tych dwóch ludzi. I'okazał on dla przykładu,
nacisk

na dzieło Ducha Świętego (Dl. 2,2-1-.:.1,6;

on inne aspekty

i zapoznamy się z nimi w nastcpny:»

podolncnstw.r

ich działalności

ćwiczeniu.

4 Poruzc] podano numery rozdzralów i wicrszv równol c glych zdarzeń
w iyciu Piotra i Pnwłu. Opisz krótko w zeszycie k:lid:~ parę wydarzeń.
a) Piotr .:J,,1-1O, Paweł 1-1,8-10,
b) l'totr S,I-II.
c)

Paweł 1.~,()-11,

Piotr 12,1-11, Paweł I(),10-,~().
()prócz Protra

I'awla. Łukasz wsponunal lub opisywał kilku innych
jakub. SZCZCp:1I1,
filip, lkunabn , Jakub i Apellos.
I\.:lżdy I. nich brał udziuł w wvdarzcni.rch. lukic »ualv miejsce w rozwoju
Kośetola. Bóg ul.ył ich wszvstkich \\' tym cdu, ~i1)y wprowadzić I.ydów,
pogan, Samarytan. prozcluów. a nawet uczniów .lana Chrzciciela, do [cdru-]
Iid c rów, lakich

jak

j

.1;111,

społeczności duchowej,

5 Studiowałeś

której centrum stanowi Chrystus.

niektóre główne cechy ksi\'gi DZiL'jó\\' Apostolskich.

biorąc pod uw.igc te c....
chy, w ZCSI.P:iL' odpowiedzieć

Prosz\',

nn każde z następu-

j~Jcych ćwiczeń.
a Opisz krótko misyjny akcent Dziejów Apostolskich.
h

Poduj dwa przykłady

włączenia

Ducha Świt,'\cgo

w dzieło z.rlozerua

i rozwoju Kościoła. Poda] n....
fcrcnc-lc (rozdzi:!ly, wiersze).

Poustante Kosetola
c
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Poda] dwa sposoby, przez które kstega Dziejów Apostolskich

ujawnia

charakter chrześcijaństwa.

prawdztwy

d Dzieje Apostolskie
rzytelniona

ukazują. że działalność

podobnymi

odnośnikami

Protra

(rozdziały.

i

Pawła była

uwie-

wiersze l.

Treść
Cel .~. Czy/anie

ksi{'gi lrztcjou- .Apostolskich

i odpon-iada nic na pytania

odnoszace sif do j(~j ircsct.
\Y/ tej części lekcji przeczytasz kSil,-'gl,'Dziejów Apostolskich
dzisz kolejno wydarzenia
opisane przez Lukasza.

i prześle-

\Y/ miarę czytania proszę zwracać u\\'ag(,.' na przykłady szczególnych
cech, o których dowiedzbieś si~' z poprzedniej części te] lekcji.

DZIEJE APOSTOLSKIE: OPIS KOŚCIOŁA

DZIAŁAJĄCEGO

I. Założenie Kościoła. Przcczvtaj 1.1 - 8,3
\Y/ okresie powstawania Kościoła ma miejsce udzielenie uczniom pelnornocnictwa
do wykonvwan!.r
rch pr~lCY( 1.1-11 ), przyjście Ducha Świętego nadająt-ego im moc i autorytet ( 1, 11 - 2.,17), szereg wydarzeń związanych
Z Kościołem
i ze świadectwem ewangclicznvm w jerozoluntc (.~,] - 6,7)
oraz działalność kaznodztcjsku
i lllt,:'czeńst"'vo Szczep:ma wraz z nast~'puj~Jcym po nic] przcśladow.uucm
i rozproszentent wtcrzącvch (6,8 - 83).

Przyjście Ducha Świętego w Dniu l'il,-'ćdziesi~J\nicy było wydarzeniem
o n~li\...
-tckszym znaczeniu. Mapa zatvtulow.ina
.Świat Dziejów Apostolskich
r. 2" na końcu tej lekcji pokazuje obszary, z których przybywali pielgrzyrm
do Jerozolimy dla śwtctowarua dnia Pięćdzicslątnicy (patrz Dz 2,5-] 2). Kiedy Piotr objaśniał co sic wydarzyło. przemawia! do ogromnego tlumu przybyłych na święto pielgrzymów z tych wszystkich obszarów. Bez wątpienia
niektórzy z nich byli wśród :~OOO,którzy skorzystali z zaproszenia Ptotru.

II. Przemiany Kościoła. Przeczyta] 8,·1- 11,18
Okres przemian był tym okresem, kiedy przesłanie ewangelii docierało coraz bardziej do świata pogan.

IN

Krćlestu-o Boże, Moc i Cłnrała
\YJ miarę jak nawraca

la sil,' COf3Z większ.; liczba pogan, ognisko

Wi:lf}'

przesunęło się z jerozolunv do Anuochii. \Vi tym okresie zawtcru sil,' dziułalność \\' Samarii i Judei filipa, Piotra oraz jaru (8.+,10), nawrócenie Saula
(9.1-51)
11,18J.

oraz zwiastowanie

cwangclit

\YJ tym czasie stopniowo

wobec

pogan. Na przykład,

szanym żydowskim

j

\\' l.iddztc.

.loppie i Cezaret (9 ..~2 -

zrnrncjsz.rło się nic przychylne

Piotr działał na rzecz Samarytan

nicżydowskim

pochodzcrnu

nastawienie

- ludzi o mie-

u» 8, l ,'1-17.25l.

Później

przebywał li Szymona garharza t Dz 9:1'-\). \\!czc.<nicj Piotr jako ortodoksyjny Żyd, nigdy nie przchywal u człowieka. który w ten sposób układa! sobie
życic. Porem Bóg wysłał go, aby głosił nowme o Chrystusie setnikowi rzymskiemu t Dz 10). Wydarzenia te miały znaczenie dl.ucgo. że uwldaczriiały, iż
poganie byli akceptowani

III. Powstanie

lako cZ"'ść Bożego planu.

zboru pogan.

Przeczytaj

11.19 - 15,35

\VyuarLenia jakie nnaly miejsce w czasie powstawanta
zboru pogan,
nauczycielska Barnaby i Pawia w Antiochii (11,19-:~O),uciecz-

to działalność

ka Protra z wiezienia w Jerozolimie ( 12,1-2:;), pierwsza podróż misyjna Pawia ( 15,1 - 14,28), decyzja Soborułerozolunskicgo dotyczącol pogan ( 15,1-55).

6 Dzieło Boga wśród pogan (j Sarnarvran j w Zborze jerozolimskim zaowocowalo na parę różnych sposobów. Opisz krótko \V zeszycie, co zrobili oni
w każdym z nastcpujqcych wypadków.
a

Samarytanie przyjmowali

Słowo Boże głoszone przez Filipa (H).

b Korneliusz i jego domownicy wierzyli w Chrystusa i otrzymali
Świętego (11 J.
e Wiciu Greków w Antiochii nawróciło sic do Pana (11).
d

Ducha

pojawiły sit,.' kontrowersje na tellut obowiązku obrzezania
pogan lub trzymanta się Prawa Mojżeszowego. Paweł i Barnaba wybrali sit; 00 Jerozolimy, aby przedyskutować
II...'sprawy z tamtejszym
Zborem (15).
W Antiochii

IV. Reali7..aeja programu

Pawła. Przeczytaj

W tym czasie Pawcl wyruszył

15.36 - 21.16

w swq drllg~, (1 ),56 - 18.22> i trzeera

podróż misyjną ( 18,23 ~ 21, I(l). Paweł rozpocz;,ł swą drugą podróż Illisyjll~1
wizytacją tych zborów, które zostały ZaIOŻ(Hll' podezus ptcrv ..·szej podróży.

I)OII'st(JJlie Kosetola
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Chciał wówczas kontynuować dzieło ewangelizacji Azji, lecz Duch Swiery
skierował go do Europy (Macedonio) (Dz I ó.ó-l OJ, W rezultacie tej podróży
w Achai i Macedonii rozpoczęło swą działalność kilka zborów. \X!reszcie
odbyła sit; trzecia podróż
lata (Dz 19,10; 20,31),

misyjna Pawła do Efezu, gdzie działał przez trzy

7 Pr.lestudiuj mapę podróży misyjnej Pawła. Zakreśl literę na początku PRA\\'DZI\'lEGO stwierdzenia. Prosz~~posłuźvć
waniu o prawdziwości stwierdzeń,
a
b

sil,.'mapą do pomocy w zdecydo-

\VI swej drugiej i trzeciej podróży misyjnej Paweł dla umocnienia wyznawców udał Sil,? najpierw do tych o!Jsz:UÓ\V,które już ewangelizował,
Jerozolima była rym miastem, z którego Paweł

wyruszał na swe wszy-

stkie trzy podróże misyjne.
c

Obszar Galarii znajduje sit; hlizc] miasta Efez ni); obszar Achai.

d

Efez znajduje .sit; znuczntc bli);L'j Macedonii i Achaj, niż Galarja.

e

Obszary Galacji, Achai i Macedonii są mniej więcej w tej samej odległości od Efezu.

Czy widzicie strategię prowudzcrua Ducha ŚWit;tego w działalności
Pawła? Po założeniu zborów w Calacji, Macedonii i Achai, Paweł zatrzymał
się w Efezie mającym w stosunku do nich położenie centralne. Stamtąd był
\V stanic larwo komunikować si~' z otaczajqcyrni go zborami podczas swej
dzlnlalności w Efezie. \Vidocznic Paweł oczekiwał, że starszyzna Efezu bedzie kontynuowała nadzór nad tymi zborami, bowiem to im właśnie udzielił swego ostatecznego pouczenia, gdy opuszczał
20,22-:\ I l,

jerozoltrnę

po raz ostatni

iDz

v. Uwięzienie Pawła w Rzymie. Przeczytaj 21, 17 - 18,31
\X!ycbrzeniallli przygorowuncynu

uwięzienie

Pawła w Rzymie sa: jego

aresztowanie i proces \\ .. Jerozolimie (2 L 17 - 23,30), uwięzienie w Cezarei
(2:\.51 - 2G,32l, podróż do Rzymu (27,1 - 28,1 'i l i uwięzienie go tam (28,16-31 ),
8 \X! tych rozdziałach Paweł był świadkiem w obecności Żydów i kilku
urzędników
rzymskich. Opisz krótko w zeszycie, w jaki sposób każda
z poniższych grup lub osób reagowała na to, co powiedzlal Paweł.
a Żydzi

\\1

Jerozolimie

b Gubernator

Feliks

(r.

(r. 22).
2'D.

Krćlestn-o Boże, Moc i Cbuala
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c Król Agryppa (r. 2(,).
d Żydzi w Rzymie (r. 28).

Księga Dziejów Apostolskich
daje nam wzorzec pracy misyjnej
(Dz 1,8), Wzorzec len zawiera trzy elementy jasno lam wymienione.
J. Moc - Duch ŚWi<;1 y
2. Pracownicy

- chrześcuanic

3. Miejsca - lokalne miejscowości. poszczególne kraje, cały świat.

Księga Dziejów Apostolskich pokazuje nam również ważność

modlit-

wy w spełnieniu tego programu. Uczniowie zebrali się na modlitwę spelniają c dane przez JezlIsa polecenia
oczekiwania
na Ducha Świętego
(Oz l, 14) i wówczas Duch przyszedł (Oz 2,1-'1>, Kiedy uczniowie byli prześladowani za dawanie świadectwa, wówczas modlili sil,;'o odwagę: zadrżało
cale lo miejsce gdzie się modlili, ~I oni głosili ewangelię bez strachu
(Oz 4,23-31 >. Piotr i Jan modlili się, a Samarytanie otrzymali Ducha Świętego (Oz 8,14-17). Naprawdę modlitwa bvłn praktyką pierwotnego Kościoła
())z 2,42).

Dzieje Apostolskie pokazula nam, że gdzie pojedyncze osoby lub grupy modlą się, Bóg dziab poprzez swego Ducha, To samo jest prawda
i dzisia]. Wtelktc przebudzenie religijne, które miało miejsce w moim kraju,
Górnej \\lolcie. w 196'> f., nastąptło wskutek modlitw grupy studentów,

Z księgi Dziejów Apostolskich liczymy się nic tylko faktów, lecz również zasad duchowych . .leżeli tylko bcdztcmy postepowali według tam ujawnionego wzorca. wówczas przyjdzie odrodzenie religijne, a wielu ludzi
w jego wyniku zostanie przvctagntctych do Chrystusa.

9 Może chciałbyś ocenić swój zbór lub własną działalność porównując
cechy z cechami sporykunvmt w pierwotnym

ich

Kościele. Obok każdej war-

tości zestawionej na liście proszę postawić "X" w kolumnie "Istnieje", jeżeli
występuje to w twoim zborze lub w twojej działalności, albo w kolumnie
.Potrzcba" - jeżeli należy je bardziej zaakcentować.

Poustani«

Kosetola
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lstnie]e

potrzeba

\'\'yglasnnic kazari. które akcentuje nowinę Chrvstusa ( 2,29-3{); 13,26-41 )
Codzienna wspólnota

i studiowanie 510w:1<2,42-47)

Duchowi Świętemu

Posłuszeristwo

.'vt;jdrośćw podejmowaniu

(13, 1-,~; 16,7)

decyzji (6,1-7: 1'.6-91

Modlitwa

we wszystkich okolicznościach

(4,23-.~L

12,S)

Porwierdzenic

nowiny cw:mgclii przez c-udu

l

znaki

( 5,(l-8: 1.1,C1-12: 14,8-10)

Chrzest \".. Duchu Śwlęrvm dla wszystkic-h
c-ych (2/i; 8.14-17; JO,:H- ..i6; 19,1-7)
\X'izja działalności
(H/I: 16.9-10)

1l1lSy'InCI

wierzą-

i cw.mgclizncji

LIST )AKillIA I DO GALACJAN:
LISTY DO WSPÓŁCZESNEGO KOŚCIOłA
Cel li. Ustaleute

[alenba i

stuicrdrcu
opisujacvch
do Galaetan.

zau-artosć

i l/o bistorvcz ne Listu

USIli

Istnieje kilka nowotcstamcntowvch
listów apostolskich odnoszących
sit; do księgi Dziejów Apostolskich. Prawdopodobnie
były pisane w tym
okresie historycznym. Można je podzielić na Irzy grupy, tak jak to zestawiono poniżej.
l. Listy pisane prawdopodobnie
[ów Apostolskich

przed Soborem Jerozolimskim

1",

List jakuba
List do Galacjan
2. Listy zwtqzane z drug:j i trzecią podróżą misyjnq P:1Wła:
J i 2 List do Tcsaloniczan
1 i 2 List cło Koryntfan

List do Rzymian

z Dzic-

Krćlestu«.

118
.~.Listy pisane pociczas pierwszego

uwięzienia

Hoże, Mc«: i Cbu-ala

Pawb \\' Rzymie:

List do Efezjan
List do Filipian

List do Kolosa n
Lisi do Filemona
\'i/ lej lekcji będziemy rozważać listy należące do grupy pierwszej - List
Jakuba i List do Galaelan. (Listy należące 00 grup)' drugiej bcdzfcmv rozpa-

trywać w lekcji 6. do grupy trzeciej \....lekcji 7. Pozostałc listy zostaną omówione w lekcji 8),

List Jakuba: Normy człowieka pobożnego
\X!ydaje się, że List jnkulxr

bvł pisany gdzieś we wczesnej historii Koś-

cioła do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. nucsxk.uących \\' Jerozolimie i \\'innych miastach. do których dotarta Ew:mgL'iia.
Aulor

\V'ielu biblistów zgadza się. że autorem Listu jakuha nie był Jakub,
(j\-1t'1,21), lecz jakub, brat jczusa (1\1t 15, ).:;; Ga 1, 19). Ten
Jakub początkowo nie wierzył (17,5.10), ale zmartwychwstały Chrystus ukazał
mu się ( l Kor lS,7) i 1))'1 wśród grupy uczniów, którzy w Dniu Ptccdztesląt-

liczeń jczusa

nicy otrzymali
on przywódcą

Duchu Świętego (Dz 1,l-i). Pismo Święte wskazuje, że zastal
zboru \v jcrozohnuc i brał udzial w tzw. Soborze jerozohm-

skini (Dz 1S. 1.",1() l. Z nim też i z innymi starszymi spotkał
zakończenie swej trzeciej podróży
Boga wśród pogan (Dz 21,17-19).

misyjnej, aby powiedzieć

się Paweł na
im o dziele

Osadzenie bis/00'CZJI('
Dowiedzieliśmy się, ze na początku Kościół mial zdccydowantc żydowski charakter. Studiując List jakuba widzimy, że treść i styl pasuje dobrze do tego wczesnego okresu . .Jeston adresowany do "dwunastu plemion"
- wyrażenie żydowskie Ok 1,1). \Y/liście użyto słowa dla określenia synagogi, aby nazwać miejsce. gdzie zbierali się wyznawcy U,2). Jako przykłady
podano kilka starotestamentowych postaci. takich jak Abraham (2,20-24),
Rachub (2,25-26), Eliasz (), 17-18). BylI' one znane chrześcuanom pochodzenia żydowskiego. Inny szczegół z Listu jakuba wskazuje na to, że pochodzi z początkowego okresu Kościoła. Chociaż zajmuje się kwestiami
odniesionymi
do Zakonu. nic ma w nim wzmianki o kontrowersjach na
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temat nawróconych pogan, czy o decyzji podjen .'j przez tz\\'. Sobór Jerozolimski. \V'ydaje sit,.'prawdopodobnie.
ze Jakub omówiłby II,' wuzn.; sprawę,
gdyby Sobór już się odbył. szczególnie dlatego. że autor, jak udowodniono,

lly! przcwodruczacvm

Soboru.

Trcsc i główlIc pWlk~l'
\'1/ liście do swych wspólziomków
- Żydów, kiórzv przyjęli jczusa jako
.\1esjasza . jakuh wyrnza swoje zatroskanic. Pragnie. aby zajęli wbściwq postawI,' wobec prób i pokus. Ostrzega ich przed niebezpieczeństwami chciwości i egocentrycznego życia oraz zachęca do utrzvman!a wiary w Boga.
\V trakcie czytania lego Listu można skorzystać z planu Listu jako przewod-

nika.
LIST JAKUBA:

NORMY

ellOWIEKA

POBOŻNEGO

I. Jego postawa podczas próby. Przeczyta] 1,1-18
II. Jego odpowiedź na Słowo. Prxccrvtaj 1,18-27
III. Jego relacje 7.Innymi. Przeczytaj .!, 1-26
IV. Jego mowa. Przcczvta] 3. I-I.!
V. Jego ruadrość. Przccevm] 3.13-18
VI. Jego pokora. Przrczvm] ·j.l-/7
VII. Jego cierpliwość. Przeczytaj 5.1-12

VIII. Jego wiara. Przcczvta] 5,13-20
10 Zakrcśl Htcrc na początku

każdego

prawidłowego

dokończenia

(może

b'y'« ich wiece] niż jedno).
List jakubu:
a) wykorzystuje

starorcst.uncntowu

postać Abrahama

jako przykład

cier-

pliwości,

b) zosia! prawdopodobnie
c) wspomina

o konkluzjach

napisany przez jakuba.

ci) podkreśla konieczność dawania
c) wYi~lśnia zwtqzck
Mojźcszowyrn.

brata Pnna.

Soboru Jerozolimskiego,

chrześcijan

praktycznego
pochodzenia

List do Galacjan: Prawdziwy charakter

wyrazu wiary,
pogańskiego

z Prawem

Ewangelii

\V przeciwieństwie do Listu .Jakuba, List do G:ILicj;lI1 zajmuje srę bezpośrednio całością spraw. nad którymi debatowano na Soborze Jerozolim-

Krolestn-o Bożo: Moc i Cbuala
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skim. Daje on nam tło opinii lam wygłoszonycli i wskazuje,
Paweł reagował na svruacjc w Galac]l.

\V

jaki sposób

AliIor i osadzenie historyczne
Paweł odwiedził

Galacię podczas swej pierwsze] podróży misyjnej. Na

obszarze tym znajdowały się takie miasta jak Pizvdia. Anliochia, lkonlum.
Listra i Dcrbe (Dz 13,1..1,- 14,23), Razem z Bamabq. Paweł zaloźvł zbory
w tym regionie, a nastcpruc powróci! do Antiochii w Syrii (Dl. JIi,21-28).
WI czasie, kiedy Paweł był w Anuochtt. dowiedzlal się, że wierzący
Galacji uznali falszvwq .cwangelic" - doktrynę mówiącą. że ludzie mogą
być zbawieni jedynie wtedy. gdy poddadzą si~>obrzezaniu i b<:d~,przcstrzegać Zakonu. Paweł był przerażony t Ga 1,C)). WI swoim Liście do Galacjan
nic szczędził wysiłku, aby uświadomić im powagę blcdu.
\V

Hę".

Ludzie, którzy wpłynęli
na GaLicjan, aby przyjęli błszyw~ .cwangemieli takie same idee, jak ci, którzy zostali opts.mi w Dz 15,1-2. Choctaź

List do Galaelan zajmował się sprawą. która hyb przedmiotem tzw. Soboru
Jerozolimskiego, nie ma tam \...
'zmianki o jego oficjalnej decyzji. Fakt ten
wskazuje na to, że List był napisany przed Soborem, prawdopodobnie krótko przed nim . .IeJrukŻc bez względu na to, kiedy został napisany, jego
treść mu najwyższq wagę. Obwieszcza prawdę, że wiara w Chrystusa, a nie
przes-trzcgaruc Zakonu, jest podstawa życia chrzcścfjańsktcgo. Porwierdzenie tej prawdy dało podstawę ogromnego

POS(~'Pll cwungclu

wśród pogan.

'treść i 81ó'I'IIe punktv
\Y/ możliwie

najoslrzcjszym języku Paweł

przeciwstawia się błędom

legalistów, demaskuje ich autorów i broni prawdziwej ewangelii - zbawtcnia tylko przez wiarę w Chrystusa. Skłania Galacj:ln do odrzucenia fałszywej
nauki i do stanowczego pozostania w swej wolności, która polega na służeniu bliinim w milości. Podczas czytania tego Listu można skorzystać z poniższego planu.

LIST DO GALACJAN:
PRAWDZIWY CHARAKTER EWANGELII
I. Boskie pochodzenie

Ewangelii. Przeerytaj I, /-2·1

II. Obrona Ewangelii. Przeczyta]
III. Objaśnienie

.l, J -2 J

podstaw Ewangelii. Przeczvta] 3, I - 1, 7
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IV. Naporunienia

tych, którzy odstępują od Ewangelii.

Przcczvtaj ·1,8-3/

V. Zachęta do stosowania
VI. Duma z Ewangelii.

Ewangefii. Przeczytaj 5. J - 6.10

Przecrvta] 6.1 J -/8

11 Zakreśl literę na pocz.uku każdego prawidłowego

by~ ich
:1)

więcej

niż jedno).

zawiera obronę

zakończenia

(może

List do Galacja n:

apostolstwa

IJ) mówi, że Paweł otrzymał

Pawia,

s\\'~! L'wangclil,.' od bezpośrednich

e)

stwierdza decyzje podj<,'q n.t tzw . Soborze jerozoltmsktm,

d)

t1i.)'W;1 Abrahama
tako przykładu
dzięki swej wierze.

czlowicka.

który podobal

uczniów,

się Bogu

pytania kontrolne
PRAWDA - NIEPRAWDA. \'\1 ki części po<.l;1I10 kilka stwierdzeń.
Napisz P
w wolnym polu na początku każdego stw ..tcrdzcn!a będącego PRA\'VDĄ, a i'\
na początku każdego stwierdzenia będącego NIEPRA\VDĄ. Proszę przcplS~lc.< każcie nieprawdziwe
stwierdzenie w ten sposób, żeby stało si<; prawdziwe. l'lcrwszc stwierdzenie podane zostało z rozwtqzantcm jako przykl.id.

Y..

Dzieje Apostolskie

s~, lącznikiem

nicwaz optsujq dzi:lblno.ść Jezusa
Dzieje Apostolskie

są lączruktcm

niewa z ..()pi:;t,J q ()f1ę~?

.... 2

i Listnmi , po-

miedzy

tq/t ()Il(q"ięs/ę

Ewangelią

i Listami,

po-

ip(). "'~ tq"ię fi ()$c,io{q,.

że napisał księgę Dziejów Apostolskich, aby poinstruować swego przyuctcla Teofila o prawdzie chrześcijańskie].

Łukasz powiedział,

Łuk:ISZ powiedział.

.•..3

mitt,c1zy Ewangcltą
na ziemi.

Dzieje Apostolskie

że napisał

ukazują,

kslcge Dziejów Apostolskich,

że Paweł zwraca się coraz bardziej

aby

ku

poganom, ponieważ znalazl się coraz dalej od Jerozolimy.

Dzieje Apostolskie
poganom, ponk-waź

ukazuj.;

że Paweł

ZWr:1CI

się coraz b:lrdziei

ku
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Fakt, że ani List Jakuba ani List do Galacjan nie wspominają o decyzji tzw. Soboru Jerozolimskiego, jest dowodem na to, że obydwa
listy były prawdopodobnie pisane przed tym Soborem.

Fakt, że ani List Jakuba an! Llst do Galaelan nie wspominają o decyzji tzw. Soboru Jerozolimskiego, jest dowodem na 10, że obydwa
listy były prawdopodobnie
pisane

.... 5

Paweł napisał do Galaetan w odpowiedzi na wtadomoścl. że przy [eli oni fałszywą doktrynę dotyczącą drugiego przyjścia Chrystusa.
Paweł napisał do Galaetan w odpowiedzi na wiadomości, że przyjeli oni falszywa doktrynę dotycząca

6 KOJARZENIE.

Proszę skojarzyć imiona lub

O:.IZ\vy

osób, księgi lub listu

(po stronie prawej) z każdym zdaniem, które je opisuje (po stronie lewej).
a

List adresowany
mion"

jest do "dwunastu

ple1) Piotr

b Człowiek głoszący

kazanie w Dniu Zesłania Ducha Świętego

.... c Autor księgi Dziejów Apostolskich
.... d Księga opisująca rozprzestrzenianie się Dobrej Nowiny z Jerozolimy do Rzymu
•••• e Człowiek podróżuiący z Pawiem do Rzymu
f List wyjaśniający
prawdziwy
charakter

2)
:\)
4)
5)
6)

Paweł
Łukasz
Dzieje Apostolskie
List Jakuba
List do Galaelan

ewangelii

g Człowiek, którego Bóg powalał,
żył Korneliuszowi
h Autor Listu do Galarian
7 CHRONOLOGIA,

Poniżej zestawiono

aby uslu-

kilka ważnych wydarzeń

opisanych

w księdze Dziejów Apostolskich. Uporządkuj je chronologicznie wpisując
I na początku wydarzenia. które miało miejsce jako pierwsze, 2 na począt-

ku wydarzenia, które było następne i lak dalej:
.... a Paweł wyruszył w swą drugą i trzecią podróż misyjną .
.... b Paweł wyruszył w swą pierwszą podróż misyjną .
.... c Uczniowie otrzvrnall Ducha Świętego w Dniu Plęćdzicslątrucy .
.... d Wicrl.qcy w Jerozolimie
i Samarii.

byli prześladowani

i rozproszeni

po Judei
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.... c Zamęczcno Szczepana .
.... f Pawia prowadzono do Rzymu, aby odpowiadał przed sądem .
.... g Sobór Jerozolimski podjął decyzję doryczqcq pogan.

8 GEOGRAFIA. Skojarz liczby na mapie ze zdaniem, które opisuje miasto
lub miejsce wskazane tą liczbą. Na wolnym polu po każdym zdaniu wpisz
nazwę miasta lub miejsca. Pierwsze zdanie jest już opisane dla przykładu.

~.. a Wyspa, którą odwiedzi! Paweł podczas swej pierwszej podróży .
.... b Wyspa, którą Paweł odwiedził

pod-

czas swej podróży do Rzymu .

.... c

Kraina, do której zamiast do Azji
wybrał się Paweł podczas swej drugiej podróży
misyjnej .

.... d Miasto, w którym więziono Pawła
dwa lata przed jego podróżą
do
Rzymu .

.... e Miasto. w którym w Dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie zosra li ochrzczeni w Duchu Świętym .
....f Miasto na obszarze Libii, z którego
przybyli pielgrzymi na Dzień ZesłanL1 Ducha Świętego .
.... g Mia sto , w którym podczas swej
trzeciej podróży misyjnej Paweł
działał w ciągu trzech hl.

.•.. h Kraina, do której Paweł wvsłal List
do Galuetan .
....
i Miasto, gdzie Paweł był sądzony
przed cesarzem .

•..• j

Miasto, w którym Paweł był ureszrowany i sądzony przed jego
uwięzieniem w Cezarei .

..•. k Miasto w Achaj, które Paweł odwi ed zi l podczas swej drugiej
i trzeciej podróży.

Krotestu-o noże, Mc«: i Cbu-ała
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odpowiedzi na pytania nauczające
6 (Twoje odpowiedzi powinny' llyĆ podobne l.
a Wysiali do nich Protra i Jana, by Samarytante

otrzvmal!

Ducha Świę-

tego (8, 14~17).
b Z początku wierzący krytykowali J'Iouu (II ,2-,~), lecz gdy usłyszeli
co się wydarzyło. wielbili Boga (11,18l.

Barnubę do Ant iochii , gdzie nauczał przez jeden rok
( 11,22.26).
d Przywódcy
zboru jerozolimskiego
spotkali się j wvsłnli oftcjalnq
delegację i list dotyczący tego tematu do wrcrzacych z pogan (15,6-35),
c \Vysłali

l

(Twoje odpowiedzi

powinny

być podobne).

a Nieprawda. Luknsz stwierdził, że celem napisania Dziejów ApOS10Iskich było upewnienie Teofila co do spraw, których został wcześnie]
nauczony.

b Prawda.
c Nicprawda. Księga Dziejów Apostolskich jest ważna, ponieważ sianowi ona lącznik rutcdzv l.wangclt.unt
i Listami.

7 a Prawda
b Nicprawda

c

Nicprawda

e

Prawda

d Nieprawda

2 (Twoje odpowiedzi powinny być podobne l.
al Spłyną] na wierzących. a oni mówili różnymi językami.
hl Wypełnił apostołów, a oni śmiało głosili Słowo.
c) Zstąpil na Sumarytan.
d) Po\vieclział Filipowi. aby przemówił
do dworzn ninn euopsktcgo.
c) Zstąpił na Korneliusza i jego domowrukow.
f) Powobł Barnabc i Saula do specjalnego dzieła.
g) Prowadził apostołów

podczas podejmowania

przez nich decyzji co

do wtcrzacych pochodzenia pogańskiego.
h) Prowadzti Pawła w jego podróżach misyjnych.
j) Zstąpił na uczniów w Efezie.
j) Powiedział Pawłowi co lllU się przydarzy.
k ) Ustanowił pewnych rnczów czuwających nnd wiernymi w Kościele.

8 (Twoje odpowtedzt powinny' być podobne J.
a Krzyczeli, że Paweł nic jesl \\':111,~lhy żył (22,22).
b Słuchał kilkakrotnie

Pawła, lecz nic podjął decyzji (24,22-26).

Krolostu-o Boźe, Moc i Clnrala
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c Pyra! Pawia, czy myślał, że mógłby go przekonać, aby stal się chrzcscijaninern (26,28).
d Niektórzy byli przekonaru
tym, co głosił. inni nic. Nie zgauzali się
między sobą <28,23-28).

3 Wierl.ąc)' byli rozproszeni
tam, dokąd się udawali.

w .Judei i Samarii, i glosiIi Dobru Nowinę

9 Twoja odpowiedź. Mam nadzieję, że będziesz poszukiwał
łalności, która charakteryzuje się tymi wszystkinu cechami.

takiej dzia-

4 (Twoje odpowiedzi powinny być podobnej.
a) W działalności Piotra Bóg uzdrowi! w świ:.uyn: jerozolimskiej
wieka kalekiego od urodzenia; w dziablności
w Listrze człowieka kalekiego od urodzenia.

czło-

Pawła Bóg uzdrowił

b) Spełnił stę wyrok

Piotra wydany na Annninsza i Safirę: spełnił się'
wyrok Pawła wydany na maga Elimasa.
·c) Piotr został cudownie uwolniony z wiczicnl.; w Jerozolimie; Paweł
został cudownie uwolniony z wiczie nia w Filipii.
10 b) został prawdopodobnie
d) podkreśla konieczność

napisany przez Jakuba, brata Pana.
dawania praktycznego wyrazu wiary.

(Proszę' zwrócić uwagę na a): Iliob
przykład cierpliwości).

był tym, którego Jakub podal jako

5 a Dzieje Apostolskie
mówią o rozchodzeniu
się Dobrej Nowiny
i o dzialalności ludzi. którzy głosili o Chrystusie począwszy od Jerozolimy, następnie w Judei, Samarii i w północnym regionie Morza
Śródziemnego.
b Twoje odpowiedzi.
Mogłeś podać każdy z przykładów
podany
w odpowiedziach 2 na pytanie zadane w trakcie studiowania.
c Dzieje Apostolskie pokazują, że chrzcścijaristwo nic było 1) sektą
żydowską. lecz światową rcligLl i 2) nic było zagrożeniem politycznej władzy Rzymu,
d Twoja odpowiedź.
Mogłeś podać każdy z przykładów
cytowany
w odpowiedziach 4 na pytania zadane w trakcie studiowania.
11 a) Zawiera obronę apostolstwa Pawia.

drużywa

Abrahama jako przykładu

człowieka

... dzięki swej wierze.

