
Ścieżka życia – dzień dwudziesty trzeci 
 

Dzieje Apostolskie 11,19 – 26 

Dzisiejszy fragment Dziejów rozciąga się w czasie około 8 – 10 lat. Najpierw jest 

wspomniane prześladowanie rozpętane po zamordowaniu Szczepana, które 

miało miejsce ok 34 r (jeszcze przed nawróceniem Szawła), a potem jest mowa  

o działalności Barnaby, który odszukał Szawła w Tarsie. (W między czasie Szaweł 

był w Arabii, potem w Damaszku raz jeszcze, nawiedził Jerozolimę i kilka lat 

przebywał w Tarsie, gdzie schronił się przed prześladowaniami. Mamy więc rok 

ok. 44 – 45. (Daty w dzisiejszym rozważaniu podaję za chronologią opublikowaną 

przez NT księży Paulistów). W między czasie kościół zmagał się  

z prześladowaniami czasów Heroda I Agryppy, śmiercią Jakuba Starszego  

i aresztowaniem św. Piotra. Był to czas, kiedy w Rzymie panowali cesarze Kaligula 

a po nim Klaudiusz. I to wszystko działo się zaledwie około 15 lat po śmierci  

i zmartwychwstaniu Jezusa. 

            Tym na co warto zwrócić uwagę jest fakt, że ewangelia dociera do trzeciej 

po Rzymie i Aleksandrii metropolii Imperium. Tutaj Ewangelia po raz pierwszy  

w systematyczny sposób jest przedstawiana ludziom pochodzenia 

nieżydowskiego. Ewangelia przekracza w Antiochii granice jednej kultury. 

Pozyskani do wiary ludzie ustanowią kościół, który przez długie lata będzie 

odpowiedzialny za misję wśród pogan. Stamtąd Paweł będzie wyruszał na swoje 

wyprawy i do Antiochii będzie wracał po ich zakończeniu. Ewangelizacja  

w Antiochii koncentruje się na przedstawieniu PANA JEZUSA. Kim jest PAN 

(Kyrios) nie trzeba było wyjaśniać Antiocheńczykom. Oni tę terminologię znali. 

To co ich zachwyciło to ukazanie, Jezusa z Nazaretu jako tego, który jest 

prawdziwym PANEM. 



            I ostatnia myśl, którą się z Wami dzielę. Barnaba, gdy dostrzegł działanie 

łaski Bożej zachęcał braci do wytrwania przy Panu. Oto  klucz do silnej, żywej 

wspólnoty. Ugruntowanie wiary. Nie wystarczy owocna ewangelizacja nawet 

pełna mocy. Potrzebne jest prowadzenie uczniów do wytrwania przy Panu. Kto 

wytrwa bowiem do końca ten będzie zbawiony. Potrzeba więc aby pierwszy 

entuzjazm wiary został wzmocniony solidną zachętą i nauką chrześcijańskiego 

życia. Co staramy się w niniejszym roku czynić.  

Bożego SZALOM od prezbitera Adama. 

  

 


