
Ścieżka życia – dzień trzydziesty pierwszy 
 

Dzieje Apostolskie 15,1 – 6 

            I tak oto docieramy dzisiaj do 15 rozdziału Dziejów. Według opinii 

niektórych biblistów jest to centralny rozdział Dziejów.  Zostaje w nim podjęta 

jedna z najważniejszych (o ile nie najważniejsza) decyzja pierwszego Kościoła. 

Sprawa dotyczy istoty wiary mesjańskiej. Czy dla zbawienia pogan potrzebne jest 

obrzezanie wraz z innymi praktykami i zasadami judaizmu? Czy poganin przez 

wiarę w Jezusa Chrystusa, którą potwierdza chrztem staje się Dzieckiem Bożym? 

Czy musi wypełniać zasady Prawa Mojżeszowego? Problem narodził się  

w Antiochii. (Mówi o nim dzisiejsze czytanie). Rozwiązania zaczęto poszukiwać 

najpierw w dyskusjach wewnątrz wspólnoty a potem sprawa poszła do 

Jerozolimy. Tam był Piotr i apostołowie. W kościele tak jest zawsze. Tym świętym 

źródłem jedności i prawdy jest każdorazowy następca św. Piotra i zjednoczeni  

z nim biskupi. Oni mają służyć Kościołowi jak świadkowie Zmartwychwstałego  

i strażnicy Prawdy. Jako, że jutro przypada święto Macieja Apostoła dlatego 

proszę już dzisiaj przeczytać do końca 15 rozdział Dziejów aby zachować ciągłość 

w lekturze. 

            Ps. 

Ponieważ wczoraj rozważaliśmy prawdę o uczniostwie  dzisiaj zarządzam 

powtórkę przerobionego materiału? ;-). Proszę uzupełnić poniższą listę trudnych 

sytuacji z którymi musiał się zmagać pierwotny kościół po zesłaniu Ducha 

Świętego. Listę wydarzeń proszę uzupełnić odnośnikami  z Dziejów. Miłego 

studiowania. Szalom w Mesjaszu Wasz prezbiter Adam. 

(Wydarzenia nie są podane chronologicznie) 

 



Lp. Wydarzenie trudne Odnośnik 

1 Oskarżenie, że upili się młodym winem   

2 Samarytanie nie maja Ducha Świętego   

3 Wdowy hellenistów są pomijane   

4 Zakazaliśmy wam nauczać w tym imieniu   

5 Piotr wszedł do domu poganina   

6 Piotr i Jan w więzieniu   

7 Spory ze Szczepanem   

8 Ananiasz i Safira   

9 Strach przed Szawłem w Damaszku   

10 Zamordowanie Jakuba przez Heroda   

11 Pierwsze prześladowanie ze strony Szawła w Jerozolimie   

12 Lincz Pawła w Listrze   

13 Niewiara w autentyczność nawrócenia Szawła   

14 Tumulty przeciw Pawłowi w synagogach   

15 Ukamienowanie Szczepana   

16 Czy obrzezanie jest konieczne do zbawienia?   

17 Przesłuchiwanie apostołów czyją mocą uzdrowili?   

  

  

 


