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➢ Rozdział siedemnasty:  Dzieje Apostolskie 
 

 

"Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od 

początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których 

sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba.  Im też po swojej męce dał wiele dowodów, 

że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.  

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać 

obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ -  Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce 

zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie 

przywrócisz królestwo Izraela?   

Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił 

swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i 

będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po 

krańce ziemi". (Dz 1,1-8) 

 

Nie można lepiej zaprezentować Dziejów Apostolskich, niż czyni to sam św. Łukasz. 

Jak powiedzieliśmy w poprzednim rozdziale1, Łukasz pokazuje, że Duch Święty działa 

przez Jezusa aż po Jego wniebowstąpienie (Ewangelia Łukasza) oraz przez Jego Kościół 

(Dzieje Apostolskie). 

Ta druga księga Łukasza nie tylko opowiada o rozszerzeniu się Kościoła z Jerozolimy 

po Rzym w całym ówcześnie znanym świecie, lecz przede wszystkim opisuje drogę tych, 

którzy przechodzą od judaizmu lub pogaństwa do wiary chrześcijańskiej. 

Mówiąc dokładniej, jesteśmy zdumionymi świadkami zmiany, jaką w życiu ludzi 

wywołuje fakt, że Jezus zmartwychwstał. 

Z tego powodu Dzieje Apostolskie pozostają na zawsze najlepszą katechezą 

wprowadzającą młodych chrześcijan do Kościoła. 

Osobiście nie posługuję się niczym wobec młodych ludzi, którzy przygotowują się do 

uroczystej komunii. Musze powiedzieć, że nie potrzeba wówczas żadnych komentarzy czy 

wyjaśnień. 

W sposób całkiem naturalny umieszczają się oni pośród słuchaczy Piotra i Pawła i tak 

jak oni zaproszeni są do podjęcia decyzji, która będzie światłem dla całej ich młodości. 

 
1 Ewangelia św. Łukasza 



Stąd jest tylko jeden krok do stwierdzenia, że dzięki tej księdze każdy chrześcijanin 

może odbyć podobną drogę. 

Jak Piotr i Paweł mamy więc ochotę powiedzieć:  

"My wszyscy jesteśmy świadkami tego Jezusa, którego Bóg wskrzesił z martwych 

... Przyjdź cieszyć się wraz ze mną z radości, którą rodzi miłość. Wejdźmy razem do 

tej cudownej świątyni rozlewającej się w miłości". 

 

Odkrywanie księgi: gdy kochamy, mamy chęć wołać na cały świat 

 

Termin "dzieje" leży w greckim zwyczaju tytułowania biografii wielkich ludzi.  

Dzieje Apostolskie dzielą się na dwie zasadnicze części: opisujące historię Piotra                      

i Pawła.  Niektórzy uważają, że przez pewien czas stanowią one, wraz z Ewangelią 

Łukasza, historię początków chrześcijaństwa. 

 Napisane zostały po Ewangelii, przed rokiem 70. Było to najprawdopodobniej                       

w Rzymie, za obecności i przed śmiercią Pawła, co pozwoliło Łukaszowi sprawdzić wiele 

szczegółów. 

 Co do adresatów Dziejów,  opinie są podzielone.  Są nimi albo wszyscy chrześcijanie, 

by przypominać im o rozwoju "drogi", zwłaszcza u Greków i Rzymian, albo też sami 

Rzymianie, by uzasadnić im działalność Pawła i przyjęcie przez nich nowej  religii. 

W istocie nie ma to znaczenia, bowiem Dzieje są cudowną księgą, pomagającą dostrzec 

chrześcijaństwo w jego początkowej postaci,  a neofitom dają niezwykły obraz naszej 

wiary: cuda dokonane przez zmartwychwstanie  Chrystusa rozchodzą się jak fale aż po 

krańce świata. 

 Dla współczesnego chrześcijanina lektura Dziejów Apostolskich jest wyjątkową 

okazją odświeżenia wiary, sprowadzeniem jej do samej istoty; a także szansą odkrycia, że 

działanie Ducha Świętego ukazane przez Łukasza i rozszerzające się powoli na świat 

śródziemnomorski trwa wewnątrz każdego z nas aż po nieskończoność naszego serca, 

stworzonego na obraz i podobieństwo boskiej nieskończoności. 

 Autor Dziejów został już rozpoznany: jest nim Święty Łukasz,  towarzysz Pawła, 

wykształcony lekarz, hellenizujący Żyd bądź judaizujący Grek. 

W Łukaszowych opisach rozróżnia się zazwyczaj dwa źródła. 

1. Pierwsze to tradycja ustna -  dla wydarzeń, których Łukasz nie był świadkiem, 

lecz których uczestników spotkał, aby, jak  sam oznajmia, “zbadać wszystko 

dokładnie”.   W tej części dzieła należy uznać jego wyjątkowe udokumentowanie oraz 

wielki szacunek dla źródła, nawet pod względem języka.  Niektórzy zastanawiają się 

wręcz, czy Łukasz nie użył tekstów mów spisanych, jak na przykład mowy św. Piotra. 



2. Drugie źródło stanowi podstawę fragmentów z użyciem zaimka ”my”, 

opisujących wydarzenia przeżyte przez Łukasza osobiście. Sądzono  kiedy, że zaimek ten 

oznacza dwóch autorów tekstu, hipoteza została jednak odrzucona. Podobnie jak ta, która 

powoływała się na różnicę w stylu jako dowód istnienia  kilku autorów.  

Gatunek literacki Dziejów pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia z prawdziwą 

księgą historyczną w rozumieniu starożytnych,  o znacznej wierności szczegółom.  

Co więcej, jest  to historia rozwoju wiary.  Ważne jest zatem stwierdzenie, że  teologia 

Dziejów pozostaje w zgodności z teologią innych pism Nowego Testamentu. 

 Nie mniej istotny jest fakt, że księga ta harmonizuje z opisem środowisk, w jakich 

głoszona była Ewangelia: środowiska żydowskiego, faryzeuszów i saduceuszów, 

środowiska grecko-rzymskiego itd. 

Z  tego punktu widzenia szczególnie interesujące jest echo trudności napotykanych 

przez Pawła w społecznościach judeochrześcijańskich, zgodnie z relacją, jaką sam apostoł 

przekazuje w  swych Listach. 

Ostatnim dowodem wartości historycznej Dziejów Apostolskich jest zgodność                       

z postaciami cytowanym w dokumentach historycznych, jakimi dysponujemy skądinąd. 

Pozostaje,  zarówno w Dziejach, jak i Ewangeliach, problem z cudów towarzyszących 

pierwszym rozszerzeniu Dobrej Nowiny.  Nie powinny nas one dziwić,  mówił bowiem o 

nich  Chrystus. 

 Dzieje zmuszają nas, byśmy ustosunkowali się do naszej wiary:                       

czy wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał?  

Jeśli zmartwychwstał i powierzył apostołom są władzę aż do swojego powrotu,  cóż 

więc dziwnego, że uzdrawiają chorych i wskrzeszają umarłych? 

 Dzieje przypominają nam,  że cud jest znakiem tylko dla wierzącego. 

 W oparciu o Dzieje Apostolskie można zatem zbudować schemat, wedle którego 

rozwija się ogłoszenie orędzia.   

Najpierw jednak należy je zdefiniować. Zawiera ono podwójne twierdzenie:   

 

 Chrystus Zmartwychwstały żyje wiecznie.   

 Kto wierzy w Jego zmartwychwstanie, ma udział w Jego przywileju i nigdy 

nie umrze. 

 

 

 



 O to jest droga rozwoju Dobrej Nowiny:   

Apostoł głosi Ewangelię. Następnie dokonuje cudów. Słuchacze stają się 

wierzącymi  i cieszą się.  Proszą o chrzest, który otrzymują. Prowadzą nowe życie, w 

którym wielką rolę odgrywa wierność zgromadzeniu i modlitwie.  Uczestniczą                     

w Eucharystii,  w łamaniu chleba. Przez nałożenie rąk apostoła otrzymują Ducha 

Świętego.  Oni sami z kolei stają się świadkami wobec swych braci. 

 

Za pomocą tego "klucza" łatwo jest czytać Dzieje Apostolskie i przyjmować ich pełne 

światła przesłanie. 

Dziej rozpoczynają się prologiem łączącym je z Ewangelią Łukasza. Jest to opis 

wniebowstąpienia i obietnica Ducha Świętego: 

"Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 

Izraela? Odpowiedział im:  

Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy 

Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami                       

w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.   

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed 

oczu.  Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich 

dwaj mężowie w białych szatach.  I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się 

w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 

wstępującego do nieba" (Dz 1,6-11). 

 

Zgodnie z nakazem Jezusa apostołowie wracają więc do Jerozolimy i gromadzą się w 

"sali na górze" wokół Maryi, Matki Jezusa i świątobliwych niewiast, które towarzyszyły 

im podczas całej ziemskiej działalności Syna Bożego. 

Jest z nimi kilku krewnych Jezusa, których, wedle miejscowej tradycji, Łukasz nazywa 

braćmi:  

"Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w 

odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr 

i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon 

Gorliwy, i Juda, /brat/ Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem                               

z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego".  (Dz 1,12-14) 

Aby uszanować wolę Jezusa, który wybrał dwunastu apostołów, dokonują wyboru 

Macieja, który zastępuje Judasza: 

Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus 

przebywał z nami,  począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas 

do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. (Dz 1,21-22) 

W dzień Pięćdziesiątnicy, jak zapowiedział Jezus, Duch Święty zstępuje na apostołów                

i ustanawia Kościół w ten sam sposób, w jaki zapoczątkował posługę Jezusa, zstępując na 

Niego w dniu Jego chrztu. 



Istotnie, z chwilą Jego przyjścia przelęknieni i ukryci w Wieczerniku z obawy przed 

wrogami Jezusa apostołowie wychodzą i zaczynają głosić Ewangelię. 

Jest to okazja do pierwszej mowy Piotra. 

Nawraca się trzy tysiące osób. Narodził się Kościół: 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym 

samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i 

napełnił cały dom, w którym przebywali.  

Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął 

jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak 

im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich 

narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy 

słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.  Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są 

Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu.  Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój 

własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 

Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko 

Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich 

głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, 

co myśleć: Co ma znaczyć? - mówili jeden do drugiego.  Upili się młodym winem - drwili 

inni.   

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Mężowie 

Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie 

uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia 

godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela:  

 W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję 

 Ducha mojego na wszelkie ciało, 

 i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, 

 młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,  

a starcy - sny.  

Nawet na niewolników i niewolnice moje  

wyleję w owych dniach Ducha mego,  

i będą prorokowali.  

I sprawię dziwy na górze - na niebie,  

i znaki na dole - na ziemi.  

Krew i ogień, i kłęby dymu,  

słońce zamieni się w ciemności,  

a księżyc w krew,  

zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały.  

 Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego,  

będzie zbawiony.  

 



Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego 

posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez 

Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie,  tego Męża, który z woli postanowienia i 

przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.  

 Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona 

panowała nad Nim,  bo Dawid mówił o Nim:  

Miałem Pana zawsze przed oczami,  

gdyż stoi po mojej prawicy,  

abym się nie zachwiał.  

Dlatego ucieszyło się moje serce  

i rozradował się mój język,  

także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei,  

że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani  

ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. 

Dałeś mi poznać drogi życia  

i napełnisz mnie radością  

przed obliczem Twoim.  

 Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany 

w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy.  

 Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek 

zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że 

ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.  

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. 

 Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go,  jak 

to sami widzicie i słyszycie.  

Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada:  

Rzekł Pan do Pana mego:  

Siądź po prawicy mojej,  

aż położę nieprzyjaciół Twoich  

podnóżkiem stóp Twoich.  

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

wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i 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 

ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w 

darze Ducha Świętego.  Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, 

którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz.  

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. (Dz 2,1 - 41) 

 



➢ Mowa ta jest charakterystyczna dla Piotrowego głoszenia Ewangelii Żydom. 

Powtarza on całą historię narodu wybranego, aby wykazać, że  

przez swe zmartwychwstanie Jezus wypełnia obietnice uczynione 

Abrahamowi i Dawidowi. 

Warto zauważyć, że owe trzy tysiące osób zostało ochrzczonych jedynie z powodu ich 

wiary w Zmartwychwstałego. 

Jest to więc znak, że wiara ta stanowi istotę chrześcijaństwa. Prawda ta powinna 

stanowić jądro przepowiadania i katechizacji. 

Odtąd nowi chrześcijanie prowadzą zupełnie nowe życie.  

❖ Gorliwie trwają przy nauczaniu apostołów.  

❖ Żyją w braterskiej wspólnocie.  

❖ Uczestniczą w łamaniu chleba i modlitwie.  

❖ Wszystkich swych dóbr używają wspólnie, aby nie było wśród nich nikogo 

biednego.  

❖ Przyjmują pożywienie w radości i prostocie serca.  

❖ Chwalą Boga i znajdują życzliwość u całego ludu. 

Zbędne jest dalsze poszukiwanie istoty chrześcijańskiego życia ... a tym bardziej 

zasadniczych treści katechizacji młodych chrześcijan, lub sposobu wywołania większego 

entuzjazmu. Doświadczam tego rokrocznie. 

Entuzjazm apostołów wzrasta w miarę odkrywania, a pierwszy cud dokonany przez 

Piotra i Jana - uzdrowienie chromego przy Pięknej Bramie - budzi niemały podziw. 

Choroba spowodowana jest przez grzech; gdy grzech zostaje przebaczony, choroba cofa 

się dzięki posłudze apostołów, tak jak to miało miejsce za czasów Jezusa nad brzegami 

jeziora.  

Jezus powierzył swym apostołom moc uzdrawiania chorych. Kościół Jego będzie 

wypełniał tę władzę przez namaszczenie chorych. 

Przyjrzyjmy się zatem tej wielkiej chwili w historii Kościoła: 

Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej,  wnoszono 

właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie 

świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni, prosił o jałmużnę.  Ten zobaczywszy 

Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.  Lecz Piotr wraz z Janem 

przypatrzywszy się mu powiedział:  Spójrz na nas. A on patrzył na nich oczekując od nich 

jałmużny.  Nie mam srebra ani złota - powiedział Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię 

Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on 

natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach.  



Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc                

i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga.  I rozpoznawali                

w nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich 

zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.  A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały 

lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. (Dz 3,1-11) 

Pewnego dnia zostałem wezwany do umierającej. U wezgłowia spotykam 

zaprzyjaźnionego księdza, który mówi: "Tym razem nic nie mogę poradzić, pozostaje 

tylko Pan". Starsza pani istotnie odchodziła z powodu silnego ataku uremii. Wszyscy troje 

modlimy się z wielką wiarą i udzielam jej sakramentu chorych. Nazajutrz ku mojemu 

wielkiemu zdumieniu przyjmuje mnie uzdrowiona pani ze słowami: "Proszę, niech ksiądz 

wejdzie, mam niewiele czasu do dyspozycji, gdyż piorę mnóstwo bielizny, którą 

zabrudziłam". 

Tym lepiej rozumiem więc zdumienie świadków przy Pięknej Bramie.  

Piotr korzysta z niego, by jeszcze raz głosić Dobrą Nowinę: 

 Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla 

zabójcy.  Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy 

świadkami.  I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego 

znacie, imię to przywróciło siły. Wiara /wzbudzona/ przez niego dała mu tę pełnię sił, którą 

wszyscy widzicie. (Dz 3, 14-16) 

Wszystko to spowodowało oczywiście spore zamieszanie w Jerozolimie, Piotr i Jan 

zostali zatrzymani i postawieni przed Sanhedrynem. Chrześcijan było wówczas pięć 

tysięcy: 

 Postawili ich w środku i pytali: Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to?  Wtedy 

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi!  Jeżeli 

przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał 

zdrowie,  to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa 

Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił                         

z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. (Dz 4,7-10) 

Sanhedryn zakazuje Piotrowi i Janowi dalszego głoszenia Dobrej Nowiny, lecz ci 

odpowiadają: 

Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej 

słuchać was niż Boga?  Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Oni zaś 

ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze 

względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało.  A człowiek, który 

doznał tego cudownego uzdrowienia, miał ponad czterdzieści lat. (Dz 4,19-22) 

Chrześcijanie wspólnie używają swych dóbr. Sprzedają swe posiadłości, a uzyskane 

sumy dzielą między wszystkich członków wspólnoty (gminy). 

Ananiasz i Safira sprzedali swą posiadłość i ukrywają faktyczną cenę, by zachować 

część pieniędzy dla siebie. Kłamstwo zostaje odkryte i oboje spotyka śmierć. 



Może się to wydać straszne, lecz jak mówi Piotr, nie można kłamać Duchowi 

Świętemu. Nic nie zmusza ich do uczestnictwa we wspólnocie, muszą zatem przestrzegać 

reguł .... "Strach wieli ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli". 

Wolę zatrzymać się dłużej przy następnej serii uzdrowień dokonanych przez Piotra                           

i apostołów. Apostołowie zostali ponownie aresztowani i wrzuceni do więzienia. 

W nocy anioł przychodzi ich uwolnić i widzimy, jak nazajutrz rankiem głoszą 

Ewangelię w świątyni. Sanhedryn nakazuje, by znów ich przyprowadzić: 

 Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo 

obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował.  Przyprowadziwszy ich stawili przed 

Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał:  Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to 

imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego 

Człowieka?  

 Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie.  Bóg naszych 

ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie.  Bóg wywyższył Go na 

prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie 

grzechów.  Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg 

udzielił tym, którzy Mu są posłuszni.  Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.  

Lecz pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, 

kazał na chwilę usunąć Apostołów i zabrał głos w Radzie:  Mężowie izraelscy - przemówił do 

nich - zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi.  Bo niedawno temu wystąpił 

Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu ludzi, 

został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął.  Potem 

podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam                    

i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni.  Więc i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych 

ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a 

jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, 

że walczycie z Bogiem. Usłuchali go.  

 A przywoławszy Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, 

a potem zwolnili.  A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni 

cierpieć dla imienia /Jezusa/. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po 

domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. 

Apostołowie nie są jedynymi, którzy doznają prześladowań. 

Łukasz podaje opis męczeństwa Szczepana, pierwszego chrześcijanina, który oddał 

życie za Tego, który przez swoją śmierć zapewnił nam życie wieczne. 

Bardzo piękny jest ów "czyn" Szczepana. Przedtem opowiada Łukasz o ustanowieniu 

diakonów dla posługiwania przy wszelkich dziełach charytatywnych we wspólnocie. 

Zwróćmy uwagę na dwie sprawy. 

Diakoni zostali wyświęceni, aby apostołowie mogli poświęcić się wyłącznie służbie 

modlitwie i słowu: "My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa" (Dz 6,4). 



Po drugie, święcenia diakonów dokonano przez nałożenie rąk: 

Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce.  A słowo Boże 

rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu 

kapłanów przyjmowało wiarę. (Dz 6,6-7) 

Dalej mamy opis całej posługi Szczepana, jego procesu i męczeństwa, który należałoby 

przytoczyć, tak widoczne było działanie w nim Ducha Świętego: 

Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego /natchnienia/ przemawiał.                    

(Dz 6,10) 

Obecność Ducha pojawia się zwłaszcza w mowie Szczepana, który mniej więcej 

powtarza tematykę Piotra i ukazuje, w jaki sposób Chrystus zmartwychwstały jest 

wypełnieniem obietnic uczynionych przez Boga swemu ludowi w całej jego historii. 

Ponownie jesteśmy zmuszeni stwierdzić, że nie ma tu żadnego przypadku, gdyż 

tajemnicę Jezusa można zrozumieć tylko będąc świadomym, w jaki sposób "wypełnia On 

Pisma": 

 Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.  A on pełen 

Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy 

Boga.   

   I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga.  A oni 

podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem.  Wyrzucili go 

poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego 

Szawłem.  Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego!  

A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych 

słowach skonał. 

Z powodu prześladowań w Jerozolimie apostołowie i chrześcijanie rozproszą się po 

Samarii, głosząc Dobrą Nowinę. Raz jeszcze widzimy ten sam schemat co u Jezusa: 

Dobra Nowina głoszona jest Żydom, ci ją odrzucają, i wówczas poganie zaproszeni są 

do biesiadnego stołu. 

W tym momencie pojawia się wyraźnie obrzęd bierzmowania: 

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali 

do niej Piotra i Jana,  którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha 

Świętego.  Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana 

Jezusa.  Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. 

(Dz 8,14-17) 

W tej samej perspektywie sytuuje się nawrócenie i chrzest eunucha królowej Kandaki 

pod działaniem Ducha Świętego.  



Zauważmy przede wszystkim, że i tym razem dla chcącego przyjąć chrzest neofity 

wystarczy, by uwierzył w zmartwychwstanie: 

Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta - 

powiedział anioł Pański do Filipa.  A on poszedł.  

Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej 

etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem,  i wracał, czytając w swoim wozie 

proroka Izajasza.  Podejdź i przyłącz się do tego wozu - powiedział Duch do Filipa.  Gdy Filip 

podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? - 

zapytał.     A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę /rozumieć/, jeśli mi nikt nie wyjaśni?                

I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek Pisma:  

Prowadzą Go jak owcę na rzeź,  
i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą,  
tak On nie otwiera ust swoich.   
W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności.  
Któż zdoła opisać ród Jego?  
Bo Jego życie zabiorą z ziemi.  
 

Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? - zapytał Filipa dworzanin.  

A Filip wychodząc z tego /tekstu/ Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie.  

W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda - powiedział dworzanin - cóż 

przeszkadza, abym został ochrzczony? Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego 

serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, i 

obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go.  

A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. 

Jechał zaś z radością swoją drogą.  A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta 

do miasta, aż dotarł do Cezarei. (Dz 8,26-40) 
 

Szaweł został posłany przez kapłanów do Jerozolimy, by ścigać Żydów, którzy 

nawrócili się na Chrystusa i przyjęli "drogę", czyli zbawienie ofiarowane przez Jezusa. 

Fragment ten jest bardzo znany, nie wypada go jednak przeoczyć, zawiera bowiem 

wiele elementów godnych uwagi. 

Dotyczy to w szczególności opisu nawrócenia człowieka, który nie znał Jezusa przed 

zmartwychwstaniem i który na zawsze otrzyma podwójne objawienie, że:  

❖ Jezus żyje  

❖ chrześcijanie stanowią Jego Ciało. 

Całe późniejsze przepowiadanie Pawła streszcza się w tym podwójnym twierdzeniu: 

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do 

arcykapłana  i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić 

do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał 

się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba.  A gdy upadł na 

ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?  Kto 

jesteś, Panie? - powiedział. A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.  Wstań i wejdź 

do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.  



 Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, 

lecz nie widzieli nikogo.  Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. 

Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce.  Przez trzy dni nic nie widział i ani nie 

jadł, ani nie pił.  

 W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Ananiaszu! - przemówił do 

niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: Jestem, Panie!  A Pan do niego: Idź na ulicę Prostą i 

zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli.  /I ujrzał w widzeniu, jak 

człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał/.  Panie - odpowiedział 

Ananiasz - słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w 

Jerozolimie.  I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają 

Twego imienia. Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. 

On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie 

musiał wycierpieć dla mego imienia.  Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na 

nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, 

przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski 

spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły. 

(Dz 9,1-19) 

Piotr udaje się w podróż inspekcyjną aż do Cezarei. 

Czytamy o nawróceniu setnika rzymskiego Korneliusza i objawieniu we śnie w Jaffie, 

iż Ewangelia ma zapewnić szczęście wszystkim ludziom bez względu na różnice między 

nimi. "Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił". 

W Jaffie zatem rozpoczyna się opis nawrócenia wszystkich ludzi dobrej woli: 

 Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby 

się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina. Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy 

przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający 

się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego ku ziemi. Były w 

nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne.  Zabijaj, Piotrze, i 

jedz! - odezwał się do niego głos. O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego                    

i nieczystego - odpowiedział Piotr.  A głos znowu po raz drugi do niego: Nie nazywaj 

nieczystym tego, co Bóg oczyścił.  Powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięto ten 

przedmiot do nieba. (Dz 10, 9-16) 

 

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali 

nauki.  I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar 

Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami           

i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali 

Ducha Świętego tak samo jak my?  I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem 

uprosili go, aby zabawił <u nich> jeszcze kilka dni. (Dz 10, 44-48) 

 

 

 



Dalej opisuje Łukasz nawrócenie Antiochii Syryjskiej i ustanowienie wspólnoty w tym 

mieście, gdzie po raz pierwszy wierni Chrystusa zmartwychwstałego nazywać się będą 

chrześcijanami: 

Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy 

on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym 

sercem wytrwali przy Panu;  był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i 

wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana.  Udał się też do Tarsu, aby 

odszukać Szawła.  A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali 

razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy 

nazwano uczniów chrześcijanami. 

Prześladowania w Jerozolimie trwają w najlepsze, a towarzyszy im głód. 

Barnaba i Paweł przynoszą do Jerozolimy dochód uzyskany ze zbiórki. Jest to fakt 

godny uwagi: od samego początku chrześcijanie są solidarni między sobą. 

Piotr ponownie zostaje aresztowany i wrzucony do więzienia. 

Tu następuje piękny opis jego uwolnienia: 

W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między 

dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia.  

Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził 

Piotra i powiedział: Wstań szybko! Równocześnie z rąk [Piotra] opadły kajdany. Przepasz się i 

włóż sandały! - powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: Narzuć płaszcz i chodź za 

mną! Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; 

zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, 

prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę                 

i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: Teraz wiem na 

pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego 

oczekiwali Żydzi. Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, 

gdzie zebrało się wielu na modlitwie. Kiedy zakołatał do drzwi wejściowych, nadbiegła 

dziewczyna imieniem Rode i nasłuchiwała.  Poznała głos Piotra i z radości nie otwarła bramy, 

lecz pobiegła powiedzieć, że Piotr stoi przed bramą. Bredzisz - powiedzieli jej. Ona jednak 

upierała się przy swoim. To jest jego anioł - mówili. A Piotr kołatał dalej. Kiedy wreszcie 

otworzyli, ujrzeli i zdumieli się. On zaś nakazał im ręką milczenie, opowiedział, jak to Pan 

wyprowadził go z więzienia, i rzekł: Donieście o tym Jakubowi i braciom! I udał się gdzie 

indziej. (Dz 12, 6-17) 

To bardzo proste: "Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie 

z ręki Heroda". 

 

 

 



Barnaba i Paweł wracają do Antiochii Syryjskiej, która stanie się jakby ich przystanią. 

Duch Święty zaraz wysyła ich z misją. Wówczas to Paweł odbywa swą pierwszą podróż 

apostolską: 

 W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, 

zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem 

tetrarchą, i Szaweł.  

Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już 

Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz 

po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich. (Dz 13,1-3) 

Ową pierwszą podróż odbyli jedynie na Cypr i do Azji Mniejszej. Następne drogi 

zaprowadzą ich kolejno do Grecji i aż do Rzymu 

Z chwilą przybycia do Salaminy na Cyprze Paweł i Barnaba głoszą Dobrą Nowinę                

w synagogach. Jest to fakt godny uwagi, albowiem podobnie będzie podczas wszystkich 

podróży misyjnych Apostoła Narodów. 

Tutaj ma miejsce nawrócenie prokonsula Sergiusza Pawła. Jak stwierdziliśmy na 

początku rozdziału, głoszeniu Dobrej Nowiny zawsze będą towarzyszyć cuda: 

Gdy przeszli przez całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga, fałszywego proroka 

żydowskiego, imieniem Bar-Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, 

człowieka roztropnego. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać słowa 

Bożego.  Lecz przeciwstawił się im Elimas - mag /tak bowiem tłumaczy się jego imię/, usiłując 

odwieść prokonsula od wiary.  

 Ale Szaweł, który także zwie się Paweł, napełniony Duchem Świętym spojrzał na niego 

uważnie i rzekł: O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu 

wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg 

Pańskich?  Teraz dotknie cię ręka Pańska: będziesz niewidomy i przez pewien czas nie 

będziesz widział słońca. Natychmiast spadły na niego mrok i ciemność. I chodząc wkoło, 

szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul widząc, co się stało, uwierzył, 

zdumiony nauką Pańską. (Dz 13,6-12) 

Paweł z towarzyszami przebyli morze i udali się do Perge w Pamfilii, dalej do Antiochii 

Pizydyjskiej, której nie należy mylić z Syryjską, skąd rozpoczęli podróż i dokąd powrócą. 

Z pobytu Pawła w Antiochii mamy opis pierwszej mowy apostoła. Uderza w niej, że 

podobnie jak Piotr i Szczepan, Paweł całą swą argumentację buduje na fakcie, iż Jezus 

wypełnia obietnicę daną ojcom przez Boga: 

My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom:  że Bóg spełnił ją 

wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie 

drugim:  

Ty jesteś moim Synem,  

Jam Ciebie dziś zrodził.   

 



A [to], że Go wskrzesił z martwych i że nie miał już nigdy ulec rozkładowi, tak wyraził: 

 Wypełnię wierne, święte sprawy Dawida.   
 

Dlatego i w innym miejscu mówi:  

Nie dozwolisz, aby Twój Święty uległ skażeniu.  
 

 Dawid jednak, zasłużywszy się swemu pokoleniu, zasnął z woli Bożej i został złożony                   

u boku swych przodków, i uległ skażeniu.   

Lecz nie uległ skażeniu Ten, którego Bóg wskrzesił. Niech więc będzie wam wiadomo, 

bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów przez Niego:  Każdy, kto uwierzy, jest 

przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać 

usprawiedliwieni w Prawie Mojżeszowym.  

Baczcie więc, aby nie sprawdziły się na was słowa Proroków:   

Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i odejdźcie, 

bo za dni waszych dokonuję dzieła,  

dzieła, któremu byście nie uwierzyli, 

gdyby wam ktoś o nim mówił.   
 

Kiedy wychodzili, proszono ich, aby w następny szabat mówili do nich o tym samym.  A po 

zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, 

którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. (Dz 13,32-43) 

 

Potem, dopiero potem, Paweł postanawia zwrócić się do nie - Żydów: 

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże najpierw wam. 

Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy 

się do pogan.   

Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był 

zbawieniem aż po krańce ziemi.  Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a 

wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.  Słowo Pańskie rozszerzało się po 

całym kraju.  Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, 

wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic.  

A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium,  a uczniów napełniało wesele i 

Duch Święty. (Dz 13, 46-52) 

To ostatnie zdanie charakterystyczne jest dla drogi, po której rozprzestrzenia się Dobra 

Nowina: "Uczniów napełniało wesele i Duch Święty". 

Paweł z towarzyszami udaje się do Ikonium, gdzie napotykają pierwsze trudności z 

Żydami poza Jerozolimą, następnie zaś do Listry i Derbe, głosząc tam orędzie radości. 

W Listrze ma miejsce słynny epizod. Tłumy biorą ich za bogów, chcą nawet składać im 

ofiary. 

Fragment ten zasługuje na uwagę ze względu na swój aspekt anegdotyczny, a także 

dlatego, że po raz pierwszy mamy okazję, by zobaczyć, w jaki sposób apostoł zwraca się 

do pogan. Odtąd wiemy już, jak wybrani zwracają się do wierzących i niewierzących. 

 



Wystarczy, byśmy naśladowali ich w naszym przepowiadaniu: 

 W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który 

nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła; ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że 

ma wiarę potrzebną do uzdrowienia,  zawołał głośno: Stań prosto na nogach! A on zerwał się 

i zaczął chodzić.  Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: 

Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas! Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła 

Hermesem, gdyż głównie on przemawiał.  A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed 

miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce, i chciał razem z tłumem złożyć 

ofiarę.   

Na wieść o tym apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarli szaty i rzucili się w tłum, 

krzycząc:  Ludzie, dlaczego to robicie! My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy 

cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który 

stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił On w dawnych 

czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie 

świadectwa czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością 

napełniał wasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary.  

Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła                  

i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się                               

i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe.  W tym mieście 

głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do 

Antiochii, (Dz 14, 8-21) 

Paweł z Barnabą wracają do Listry, Ikonium, Perge i do Attali, skąd odpływają do 

Antiochii Syryjskiej. Pierwsza podróż misyjna dobiegła końca. 

W Antiochii, podobnie jak przydarzyło się Piotrowi, po raz pierwszy natknęli się na 

chrześcijan nawróconych z judaizmu. 

Utrzymywali oni, że aby być chrześcijaninem, należy poddać się przepisom 

żydowskim, zwłaszcza obrzezaniu. Paweł i Barnaba postanawiają odwołać się w tej 

sprawie do Piotra i apostołów znajdujących się w Jerozolimie. 

W rezultacie odbywa się w roku 50 pierwszy sobór jerozolimski, którego opis jest 

ważny z wielu powodów. 

Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. 

Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał.  

Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: Trzeba ich obrzezać i 

zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego. 

 Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Po długiej wymianie zdań 

przemówił do nich Piotr: Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z 

moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na 

ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam.  Nie zrobił żadnej różnicy między 

nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. 

 Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego 

ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać.  



 Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak 

oni.  Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich 

cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan.  A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i 

rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia!  Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud 

spośród pogan.  Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano:  

Potem powrócę 

 i odbuduję przybytek Dawida,  

który znajduje się w upadku.  

Odbuduję jego ruiny i wzniosę go,  

aby pozostali ludzie szukali Pana  

i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje -  

mówi Pan, który to sprawia.  

To są [Jego] odwieczne wyroki.  

 

(Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do 

Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, 

od tego, co uduszone, i od krwi.  Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy 

co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach.  

 Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi 

przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z 

Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: Apostołowie i starsi bracia przesyłają 

pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ 

dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was 

naukami, siejąc zamęt w waszych duszach,  postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i 

wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem,  którzy dla imienia Pana naszego Jezusa 

Chrystusa poświęcili swe życie.  

Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.   

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz 

tego, co konieczne.  Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co 

uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie 

zdrowi! (Dz 15,4-29) 

 

Szczególnie godna uwagi jest formuła rozpoczynająca deklarację soborową. Służyć ona 

będzie za wzór w całej historii Kościoła: "Duch Święty i my postanowiliśmy". 

Formuła ta ukazuje jedyny sposób, w jaki należy pojmować Kościół:  

jest on ciałem Chrystusa ożywianym przez Ducha. 

Na jego czele, aż do czasu swego powrotu, postawił Jezus apostołów zgromadzonych 

wokół Piotra. 

Wyruszając w drugą podróż apostolską, Paweł rozstaje się z Barnabą i zabiera ze sobą 

Sylasa. Postanowił odwiedzić młode wspólnoty, założone podczas swej pierwszej 

podróży, by zobaczyć, "jak się mają". 

W Listrze przyłącza się do Pawła Tymoteusz. Paweł karze go obrzezać, by podkreślić 

swe pragnienie jedności i ciągłości ze wspólnotą pochodzenia żydowskiego. 



Przemierzają Frygię i krainę galacką. Duch Święty wskazuje im, by zaszli do Troady. 

Tam Paweł widzi we śnie jakiegoś Macedończyka, który błaga go, by przyszedł 

ewangelizować jego kraj. W Filippi zatem nawiązuje Paweł kontakt z północą Grecji. 

Po raz pierwszy Paweł i Sylas zostają uwięzieni i wówczas ma miejsce pamiętne 

wydarzenie: 

O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się 

przysłuchiwali.  

 Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. 

Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany.  Gdy strażnik zerwał 

się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że 

więźniowie uciekli.  Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy! - krzyknął Paweł na 

cały głos.  Wtedy [tamten] zażądał światła, wskoczył [do lochu] i przypadł drżący do stóp 

Pawła i Sylasa.  

 A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się 

zbawić?  Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom.  

Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w 

nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym 

domem.  Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem 

cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. (Dz 16,25-34) 

Paweł i Sylas  udają się następnie do Tesaloniki. 

Żydzi z tego miasta wydają ich Rzymianom jako wrogów Rzymu. Po zwolnieniu przez 

Rzymian apostołowie przedostali się do Berei, a stamtąd do Aten. 

W Atenach Paweł wygłasza swą słynną mowę przed filozofami na Areopagu. 

Widzimy w niej, po raz kolejny, w jaki sposób Paweł przedstawia Dobrą Nowinę 

poganom: 

Mężowie ateńscy - przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu - widzę, że jesteście 

pod każdym względem bardzo religijni.  

 Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z 

napisem: "Nieznanemu Bogu". Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając.  

 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie 

mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką  i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak 

gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.  On z jednego 

/człowieka/ wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. 

Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania,  aby szukali Boga, czy nie znajdą Go 

niejako po omacku.  

Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.  Bo w nim żyjemy, poruszamy się 

i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem z Jego rodu.  

Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo 

do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka.  



 Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do 

nawrócenia,  dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez 

Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez 

wskrzeszenie Go z martwych.  

Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: Posłuchamy 

cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego                     

i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni.                        

(Dz 17,22-34) 

Nie powiodła się misja Pawła w Atenach. Apostoł wyrusza więc do Koryntu, gdzie 

przebywać będzie półtora roku. 

Spotyka tam Akwillę z żoną Pryscyllą, Żydów wysiedlonych z Rzymu. Żydzi nie 

przyjmują wiary w Chrystusa, Paweł zwraca się zatem całkowicie ku poganom. 

Żydzi raz jeszcze prowadzą go przed sąd: 

Kiedy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi                  

i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie                

z Prawem. Gdy Paweł miał już usta otworzyć, Gallio przemówił do Żydów: Gdyby tu chodziło 

o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy,  ale gdy spór toczy 

się o słowa i nazwy, i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych 

sprawach.  I wypędził ich z sądu. A wszyscy /Grecy/, schwyciwszy przewodniczącego 

synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galliona nic to nie obchodziło.  Paweł 

pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim 

Pryscylla i Akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub.  

Następnie przybyli do Efezu i tam ich zostawił. Sam zaś wszedł do synagogi i rozprawiał                       

z Żydami,  a gdy go prosili, aby pozostał dłużej, nie zgodził się,  ale żegnając się z nimi, 

powiedział: Wrócę do was, jeżeli Bóg zechce. I odpłynął z Efezu. Po przybyciu do Cezarei udał 

się do Jerozolimy. I pozdrowiwszy /tamtejszy/ Kościół, zeszedł do Antiochii. (Dz 18,12-22) 

Spędziwszy jakiś czas w Antiochii, wyrusza Paweł do krainy galackiej i Frygii. 

Wówczas to pojawia się Apollos, który głosi Ewangelię w Efezie i stamtąd udaje się do 

Koryntu. 

Podczas pobytu Apollosa w Koryncie apostoł przybywa do Efezu. 

Apollos chrzcił chrztem Janowym, lecz Paweł radzi chrześcijanom, by dali się ochrzcić 

w imię Jezusa i przyjęli Ducha Świętego: 

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył 

do Efezu i znalazł jakichś uczniów.  Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy 

przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty.  Jaki więc 

chrzest przyjęliście? - zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy.  Jan udzielał chrztu 

nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa - 

powiedział Paweł.  Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył 

na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.  Wszystkich ich 

było około dwunastu mężczyzn. (Dz 19,1-7) 

 



Inne znaczące wydarzenie miało miejsce w Efezie. 

Pewien złotnik, Demetriusz, który wyrabiał świątynki i sprzedawał je pielgrzymom, 

podburzył Efezjan przeciwko Pawłowi i jego towarzyszom. Wszystko skończyło się 

szczęśliwie dzięki interwencji jednego z urzędników miejskich. 

Paweł powraca następnie do Grecji, gdzie odwiedza Filippi i Troadę. W Troadzie 

wskrzesza młodzieńca, który zasnął podczas jego przemówienia i upadł. 

Opis ten nie jest pozbawiony poczucia humoru: 

 W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który 

nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy.  Wiele 

lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani.  Pewien młodzieniec, imieniem Eutych, 

siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, 

zmorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego.  Paweł zeszedł, 

przypadł do niego i wziął go w ramiona: Nie trwóżcie się - powiedział - bo on żyje.  I wszedł na 

górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtania.  Potem wyruszył                   

w drogę. A chłopca przyprowadzono żywego ku niemałej radości /zebranych/. (Dz 20,7-12) 

Paweł kontynuuje swą podróż z Troady do Miletu, dokąd zwołuje starszych z Efezu, by 

się z nimi pożegnać. 

Oto piękny tekst owego pożegnania: 

 Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła.  A gdy do niego przybyli, przemówił 

do nich: Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak 

służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu 

zasadzek żydowskich.  Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że 

przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak                    

i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa.  

A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam 

spotka  oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w 

każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu                         

i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał świadectwo o Ewangelii łaski 

Bożej.  

 Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie 

ujrzycie.  Dlatego oświadczam wam dzisiaj: nie jestem winien niczyjej krwi,  bo nie uchylałem 

się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej.  

Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was 

biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.  Wiem, że po 

moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was 

samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą 

uczniów.  Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem 

ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu 

zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.  Nie pożądałem srebra ani złota, ani 

szaty niczyjej.  



Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim 

pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, 

który powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.  

 Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy 

wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go,  smucąc się 

najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na 

okręt. (Dz 20,17-38) 

Łukasz buduje Dzieje Apostolskie według schematu swej Ewangelii. 

❖ Droga Pawła do Rzymu jest odpowiednikiem drogi Jezusa do Jerozolimy. 

❖ Tam, jak jego Mistrz, odda on swe życie za zbawienie świata. 

Z Miletu Paweł udaje się do Tyru, a dalej do Ptolemaidy i Cezarei. 

Pomimo błagań chrześcijan ostrzegających go przed niebezpieczeństwem powrotu do 

Jerozolimy Paweł rusza do miasta. Tam zostaje aresztowany w świątyni i oskarżony o 

wprowadzenie do niej nie - Żydów,, którzy stali się chrześcijanami. 

Wydany Rzymianom w twierdzy Antonia, zwraca się do tłumu, opowiadając o swym 

powołaniu przez Boga i nawróceniu: 

Bracia i ojcowie, słuchajcie, co teraz do was powiem na swoją obronę. Usłyszawszy, że 

mówi w języku hebrajskim, uciszyli się jeszcze bardziej. Ja jestem Żydem - mówił - 

urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela 

otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy 

wszyscy dzisiaj służycie.  Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc                     

i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety,  co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak 

cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem 

uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary.                   

(Dz 22,1-5) 

Bunt jednak wrzał w najlepsze. Trybun każe wprowadzić Pawła do twierdzy.                      

Tam apostoł oznajmia, że jest "obywatelem rzymskim", o który to tytuł można było 

wystarać się w krajach okupowanych przez Rzymian. 

Nazajutrz proces zostaje wznowiony. Paweł wywołuje spór między wierzącymi w 

zmartwychwstanie faryzeuszami a niewierzącymi weń saduceuszami. Powstaje 

zamieszanie. Postanowiono skrycie zabić Pawła. Zięć jego, powiadomiony o spisku, 

ostrzega trybuna, który wysyła Pawła do Cezarei, by uniknąć zasadzki. 

Tam apostoł pozostaje więźniem przez dwa lata. Prokurator Festus zastępuje Feliksa                 

i wobec niego apostoł odwołuje się do Cezara, do czego miał prawo, oraz domaga się 

osądzenia w Rzymie. 

Tymczasem król Agryppa, syn Heroda, przybywa do Cezarei ze swą małżonką 

Berenike. Pragnie on spotkać Pawła, na co Festus zezwala. 



Apostoł Narodów broni swej sprawy przed Agryppą, raz jeszcze opowiadając o swym 

nawróceniu i życiu. Czyni to tak przekonująco, że król Agryppa prosi, by zamilkł, gdyż 

czuje się bliski nawrócenia: 

 Tracisz rozum, Pawle - zawołał głośno Festus, gdy on tak się bronił - wielka nauka 

doprowadza cię do utraty rozsądku. Nie tracę rozumu, dostojny Festusie - odpowiedział 

Paweł - lecz słowa, które mówię, są prawdziwe i przemyślane.  Zna te sprawy król, do którego 

śmiało mówię. Jestem przekonany, że nic z nich nie jest mu obce. Nie działo się to bowiem w 

jakimś zapadłym kącie.  Czy wierzysz, królu Agryppo, Prorokom? wiem, że wierzysz.  Na to 

Agryppa do Pawła: Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina.  A 

Paweł: Dałby Bóg, aby prędzej lub później nie tylko ty, ale też wszyscy, którzy mnie dzisiaj 

słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, z wyjątkiem tych więzów. Na to wstał król i 

namiestnik, i Berenike, i ci, którzy z nimi wzięli udział w posiedzeniu.  Kiedy odeszli, mówili 

jedni do drugich: Ten człowiek nie czyni nic podpadającego pod karę śmierci lub więzienia.  A 

Agryppa powiedział do Festusa: Możnaby zwolnić tego człowieka, gdyby się nie odwołał do 

Cezara. (Dz 26, 24-32) 

Paweł został wsadzony na okręt odpływający do Rzymu. 

Z powodu zimna i burz nie żeglowano wówczas od września do marca. Marynarze 

chcieli jednak kontynuować drogę. W pobliżu Krety padli ofiarą silnej burzy i osiedli na 

mieliźnie u wybrzeży Malty, gdzie okręt rozpadł się na kawałki. Musieli zatem dotrzeć 

wpław do brzegu. 

Apostoła i jego przyjaciół przyjął namiestnik wyspy Publiusz. Paweł uzdrowił jego 

ojca, a także wielu tamtejszych chorych. Trzy miesiące później ponownie wsiadają na 

statek i kierują się do Syrakuz, następnie do Regium i Puteoli. 

Drogą Appia Paweł dociera do Rzymu, gdzie gmina chrześcijańska wita go na Forum 

Appiusza i przy Trzech Gospodach: 

 Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, 

który go pilnował. Po trzech dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy 

się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom 

ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian,  którzy po rozpatrzeniu 

sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na 

śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara - 

bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem 

was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. A oni 

rzekli do niego: Nie otrzymaliśmy o tobie ani listów z Judei, ani też nikt z braci nie przybył                

i nie oznajmił, ani nie mówił o tobie nic złego.  Chcemy jednak usłyszeć od ciebie, co myślisz, 

bo wiadomo nam o tym stronnictwie, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem. (Dz 28,16 - 22) 

Raz jeszcze ogłasza Paweł Żydom Dobrą Nowinę: 

Jedni dali się przekonać o tym, co mówił, drudzy nie wierzyli. Poróżnieni między sobą 

zabierali się do odejścia. Wtedy Paweł powiedział to jedno:  

 



Trafnie rzekł Duch Święty do ojców waszych przez proroka Izajasza: Idź do tego ludu                  

i powiedz: 

Usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie,  

i dobrze będziecie widzieć, a nie zobaczycie.   

Bo otępiało serce tego ludu.  

Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy,  

aby przypadkiem nie zobaczyli oczami  

i uszami nie usłyszeli,  

i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się,  

i abym ich nie uleczył.  

 

Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan, a oni będą słuchać.  

Kiedy to powiedział, Żydzi wyszli od niego, spierając się zawzięcie ze sobą.  

Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował 

wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie 

Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. (Dz 28,24-30) 

 

 Obietnica Chrystusa została spełniona. 

 Ewangelia głoszona jest aż "po krańce świata", jaki był wówczas znany. 

 Piotr i Paweł pieczętują swe świadectwo własną krwią w roku 67. 

 

Głównie w odniesieniu do nich mógł Pascal powiedzieć:  

"Wierzę świadkom, którzy dają się zamordować". 

Tak kończy się niezwykła historia, która chrześcijanom - dawnym i współczesnym - 

pozwala zrozumieć, na czym polega istota wiary chrześcijańskiej. 

➢ Dlaczego więc mielibyśmy gdzie indziej szukać tematu do katechizacji młodych 

chrześcijan?  

➢ Jakim tekstem moglibyśmy bardziej ich porwać? 

 

Przesłanie dla nas: "droga"  Jezusa Chrystusa prowadzi do prawdziwego szczęścia 

 

 Wspólnotę jednoczy wiara Zmartwychwstałego. Apostołowie są świadkami 

zmartwychwstania. Stanowi ono centrum przepowiadania: kerygmat. 

 Chrystus został wywyższony w swej osobie i stał się Panem.  

Tym samym spełnił On obietnicę zbawienia: otwiera “drogę”, która prowadzi do 

szczęścia.   



Chrześcijanie są tymi, którzy zgadzają się iść tą drogą. Dlatego słowo to ma tak 

szczególne znaczenie w całej księdze. 

 

 Kościół ożywiany jest Duchem Świętym,  obiecanym i oczekiwanym w dzień 

Pięćdziesiątnicy. Duch Święty działa nieustannie w apostołach, aby przepowiadali, 

chrzcili,  bierzmowali i wyświęcali, aby  uzdrawiali i wskrzeszali. 

 Nieprzypadkowo nazywa się Dzieje Apostolskie “ Ewangelią Ducha Świętego”. 

W naszym zachodnim Kościele przypomnienie to ma niezwykłą wagę;  

działanie Ducha Świętego zbyt często zapominane było bowiem tak dalece, że 

nazywano Go "Bogiem nieznanym". 

 Natomiast odnowa charyzmatyczna czyni z Niego jądro swej doktryny. Lektura 

Dziejów Apostolskich może więc być niezwykle pomocna w odkrywaniu działania 

Ducha Świętego wewnątrz Kościoła. 

 

 Od samego początku Kościół się gromadzi, a zgromadzenie (ecclesia)  stanowi element 

konstytuujący wspólnotę. Przeciwnie niż można sądzić, a fakt to nie bez znaczenia, 

ochrzczeni chrześcijanie nadal łączą się z Żydami, by modlić się w świątyni 

jerozolimskiej. Gromadzą się oczywiście między sobą "wokół apostołów"”, by 

przyjmować ich nauczanie, dzielić wiarę i modlitwę. 

 

 Od początku spotykają się także, by łamać chleb i sprawować Eucharystię.  Nie jest to 

element fakultatywny. Z chwilą uznania się za Kościół należy uczestniczyć w Eucharystii. 

 Gdy z tego czy innego względu uważamy,  że nie możemy już w niej uczestniczyć,  

przestajemy na ten czas uznawać się za Kościół. 

  

Chrześcijanie gromadzą się z jeszcze jednego powodu, a mianowicie dla celów 

organizacyjnych Kościoła. Mamy ten dowód w wyborze Mateusza i diakonów.                 

Oznacza to, że wszyscy chrześcijanie czują się odpowiedzialni za Kościół. 

  

Chrześcijanie czasów apostolskich używają wspólnie swych dóbr, zarówno w obrębie 

wspólnoty, jak i między Kościołami. Uderzające jest, że od samego początku  

fakt uwierzenia w Chrystusa Zmartwychwstałego                                                       

prowadzi chrześcijan do dzielenia się swoimi dobrami. 

 Królestwo Boże zbudowane na boskiej agape  czyni nas wzajemnie solidarnymi tak 

dalece, że wśród pierwszych chrześcijan nie ma już ubogich. 



"Duszą"  pierwotnego Kościoła są apostołowie. Jak zechciał Pan, jest ich dwunastu,  

którzy towarzyszyli Mu od Jego chrztu aż po zmartwychwstanie, będą świadkami życia                  

i nauczania Pana.  

Od pierwszej chwili Kościół jest apostolski. Wśród apostołów szczególne miejsce 

przyznane jest Piotrowi, Jakubowi i Pawłowi. 

 Oni to organizują Kościół,  mianując diakonów, proroków i prezbiterów. 

Apostołowie, nakładając ręce, przekazują Ducha Świętego podczas chrztu, 

bierzmowania, święceń apostolskich, uzdrowień i cudów.  

Trzeba zauważyć znaczenie imienia Jezus, apostołowie nakładają bowiem ręce               

w Jego imieniu. 

 

 Wreszcie, apostołowie rozstrzygają w sprawach doktryny i należnego sposobu 

postępowania. Znamienny jest opis soboru jerozolimskiego, który począwszy od roku 50 

określił rolę tej instytucji w Kościele: apostołowie zgromadzeni wokół Piotra postanawiają 

i oznajmiają: "Duch Święty i my postanowiliśmy". 

 

  Wspólnota zbudowana jest na dążeniu misyjnym. 

 Nakaz ten sformułował Jezus:  

"Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Samarii i aż po krańce ziemi”. 

Gdy Żydzi próbują uniemożliwić im przepowiadanie,  apostołowie oświadczają jak 

Piotr: "Trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom”. 

 Prześladowanie, które ich spotyka, stanowi okazję do rozszerzenia ewangelizacji.                 

Idą wszędzie, "aby budzić skruchę i odpuszczać grzechy". 

 

 Dzieje Apostolskie mają szczególne znaczenie ze względu na argumentację używaną 

dla nawracania Żydów oraz nie-Żydów. 

 U obu apostołów, Piotra i Pawła, ma ona ten sam schemat: 

 Bóg Abrahama, Mojżesza i Dawida wywyższył swego sługę, zapowiedział Go przez 

wszystkich proroków: Mojżesza, Samuela, Eliasza, Izajasza itd.,  aż do czasu 

powszechnego odnowienia.   

Jezus, kamień, który odrzuciliście, stał się Głową i Zbawicielem.  

To, co uczyniliście Jezusowi, zgodne jest z waszą historią, zabiliście bowiem 

proroków posyłanych dla waszego zbawienia. 

 



 

 Przybywając do jakiegoś miasta, Paweł zawsze zaczyna od mów w synagodze przez 

kilka szabatów z rzędu. Wykazuje Żydom, że Jezus rzeczywiście jest Chrystusem.                  

Jako przykład podaje własne nawrócenie, udowadniając, jak  bardzo należy ono do 

tradycji  faryzejskiej. 

 

 Zgodnie z tradycją  proroków Piotr i Paweł starają się, by nawróceni Żydzi przeszli 

do pojęcia uniwersalizmu zbawienia. Nie dokona się to bez zmagań, czasem bardzo 

ciężkich. Należy zresztą przyznać, że owa trudność odczuwana przez chrześcijan  spośród 

"barbarzyńców"  w dostosowywaniu się do ich kultury i myślenia religijnego będzie stale 

obecna w Kościele. 

 

 Równie  charakterystyczna jest argumentacja apostołów wobec nie-Żydów.  

❖ Dokonują oni cudów, by udowodnić, że Jezus żyje, że jest wszechmocny:                  

"W imię Jezusa Chrystusa wstań i idź”.  

❖ Apostołowie zaczynają od wyobrażeń swych słuchaczy: "Ja wam głoszę to, co 

czcicie,  nie znając". Bóg jest osobą, a my  Jego potomstwem. Jezus 

zmartwychwstał  i my wraz  z nim zmartwychwstaniemy.  

❖ "Wasze bóstwa -  mówią im -  nie są zdolne zapewnić wam takiego 

szczęścia”. 

 

 Dzieje  Apostolskie są zatem rzeczywiście księgą radości, paschalnego uniesienia 

objawiającego się wobec wszystkich, Żydów i pogan.  

Radość ta rozlewa się nieodparcie, niosąc szczęście ludziom. Wzrasta ona aż do 

powrotu Jezusa;  my zaś przez naszą wiarę i postawę misyjną  uczestniczymy w jej 

szerzeniu, przyspieszając powrót Jezusa. 

 

 Orędzie radości Zmartwychwstałego jest głównym przesłaniem Dziejów 

Apostolskich, które chrześcijanie powinni odkrywać wciąż na nowo, by przekazywać je 

oczekującemu światu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktualność Dziejów Apostolskich 

 

Aktualność Dziejów Apostolskich polega przede wszystkim na przypomnieniu 

głównego miejsca, jakie zmartwychwstanie Jezusa zajmuje  w naszej wierze. 

 Chrześcijanie powinni nieustannie pamiętać, że są zgromadzeniem tych, którzy wierzą, 

że Chrystus żyje na zawsze, a oni sami wraz z Nim zmartwychwstaną. Chrześcijanin 

przyjął nowinę o Jego passze i z wiarą do niej przylgnął. 

 

 Potwierdzenie Dobrej Nowiny otrzymał w chrzcie i bierzmowaniu. Żyje On zatem               

w Duchu "innym" życiem,  idzie "drogą",  o której jest mowa na wszystkich stronicach 

Dziejów Apostolskich. 

 Nasza epoka jak wszystkie wcześniejsze, a być może bardziej, musi stać się świadoma 

tego nowego życia, jaki  ma żyć w Duchu.  

Chrześcijanie nie mogą żyć tak, jak zachęca ich do tego świat. 

Oczywiście nie przeszkadza to im kochać swych braci czy też wraz z nimi uważać się 

za grzeszników, lecz nie pozwala myśleć jak oni. 

  

Święty Paweł w swoich mowach i pismach bez przerwy powtarza, że "słowo to jest 

pewne".  

Chrześcijanin całą swą istotą przyjmuje Ewangelią apostołów. Nie uwzględnia żadnych 

innych kryteriów. Liczy  się dlań jedynie dostosowanie własnego myślenia i działania do 

doktryny apostolskiej. 

W dzisiejszych czasach poszukiwani przemian bardzo ważne jest ponowne odkrycie 

apostolskiego charakteru Kościoła i pamiętanie, że pierwsi chrześcijanie gorliwie                  

"trwali w nauczaniu apostołów". 

 Być chrześcijaninem wedle tradycji Dziejów Apostolskich to również gromadzić się 

wraz ze wspólnotą wierzących.  

Wspólnotę tę tworzą ludzie przybyli zewsząd, nie tylko zaś ci, którzy zostali wybrani. 

Ecclesia  jest zgromadzeniem różnych ludzi, których  wspólna wiara zgromadziła wokół 

apostołów. We wspólnocie dzielą się oni chlebem Ciała Chrystusa oraz Jego słowem.   

Dziś, gdy Sobór Watykański II  przypomniał nam o znaczeniu Pisma Świętego w życiu 

Kościoła,  niezwykle ważne jest dostrzeganie roli słowa od pierwszych chwil istnienia 

chrześcijańskiej wspólnoty. 

  



Wspólnota gromadzi się również po to, podziękować Bogu i sprawować Eucharystię. 

Skoro obecnie kwestionuje się obowiązek uczestnictwa chrześcijanina w zgromadzeniu, 

tym ważniejsze jest, by ponownie odkrył on obowiązek dziękczynienia, nawet jeśli nic mu 

to nie mówi. 

 

 Od pierwszych swych momentów Kościół jest także wspólnotą dzielących się, aby,  jak 

mówi święty Paweł, "ubogacali was swym ubóstwem".  Chodzi tu o udzielenie się 

między chrześcijanami danej wspólnoty, a także między Kościołami. 

 Od pierwszych chwil Paweł organizuje zbiórkę dla Kościoła w Jerozolimie, a 

chrześcijanie z Filippi wspomagają go finansowo, aby mógł kontynuować swe dzieło 

misyjne.  

Dzielenie się pieniędzmi pozostaje oczywiście ważne, lecz niezbędne jest również 

dzielenie się wszelkimi wartościami. Jak to zawsze bywa w przyjaźni,  dzielenie to winno 

odbywać się w duchu wzajemności. 

 Dzieje Apostolskie zachęcają wszystkie Kościoły do wspólnego użytkowania 

wszystkich ich dóbr oraz do uznania,  że mają korzystać ze świadectwa innych. 

Wspólnota chrześcijańska gromadzi się również w oczekiwaniu na powrót Pana.                

Kres dziejów, ku jakiemu zmierza świat współczesny, określony jest dla nas od ponad 

dwudziestu wieków. My wiemy, że nie będzie on "wielkim zmierzchem",  lecz porankiem 

nowego i wiecznego dnia. 

 

 Dostrzegamy obecnie odnowę ducha misyjnego. Cóż może być bardziej ożywczego niż 

dynamizm,  owa niesłychana siła, która skłoniła pierwszych, ledwie nawróconych 

chrześcijan do świadczenia o  kerygmacie i "drodze". 

 Kościół od pierwszych swych chwil zachęca nas, byśmy uznali się posłanymi tam, 

gdzie żyjemy,  i rozpoznali wezwania naszych braci.  Zobowiązuje nas również, byśmy na 

wezwanie to odpowiadali wszyscy razem, a gdy pojawiają się trudności, gromadzili się 

wokół apostołów, by otrzymać od nich instrukcje.  

"Porozumiewawszy się wszyscy razem, Duch Święty i my postanowiliśmy". 

W Dziejach Apostolskich rozstrzygnięty został problem, który staje przed Kościołem 

w całej jego historii: rzekomy rozdźwięk między wiarą, kontemplacją, modlitwą 

a  działalnością misyjną.  

Podobnie jak nie ma rozbieżności między wspólnotą wierzących a tymi, którzy zostali 

posłani przez Kościół, aby dalej nieść Dobrą Nowinę. To właśnie wspólnota z Antiochii 

wysyła Pawła i Barnabę "na misję". 



Jak powie później ojciec Michonneau, w Dziejach Apostolskich dnia dzisiejszego 

"parafia jest wspólnotą misyjną". 

Skądinąd świadczymy przede wszystkim nie słowami, lecz radością i miłością.             

Pewien przyjaciel powiedział mi kiedyś: "Wierzę w miłość; jeśli Jezus jest miłością,  

wierzę w Niego”.   

Albowiem nasza radość oraz kult miłości, jaki wyznajemy, są  możliwe jedynie                      

"w imię Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego”. 

 

Sobór Watykański II wywołał kopernikański przełom, jeśli chodzi o postawę 

chrześcijan wobec ich żydowskich braci, gdy przypomniał, iż  

"Kościół jest gałązką dziczki oliwnej, jaką stanowi lud                                

pierwszego przymierza". 

Dobrze byłoby wzmocnić nasze przekonanie o tej prawdzie.  

❖ Chrześcijanie i Żydzi powinni na nowo nauczyć się modlić wspólnie jak pierwsi 

chrześcijanie, razem uznać się za synów Abrahama, razem odmawiać Szema 

Izrael. 

❖ Chrześcijanie muszą odnaleźć sens słów Jezusa przytoczonych przez św. Jana: 

"Zbawienie przychodzi przez Żydów". 

Akt zbawczej miłości w historii ludu Bożego, jak w życiu każdego człowieka, dokonuje 

się w wyniku długiej wędrówki. Ma być ponowiony w naszym własnym życiu. 

➢ W tym celu należy znać słowo Boże i raz na zawsze usunąć wszelkie 

przeszkody, które utrudniają nam kontakt z nim. 

➢ Trzeba także uznać dziś znaczenie słowa Bożego w kształtowaniu wiary 

młodych chrześcijan. Odpowiedzialni za tę edukację muszą zatem                               

w rozważaniach i modlitwie sami odkryć, że nie ma innych dróg, innej "drogi", 

aby przekazać młodym wiarę, że Pan dał nas dla ich pożytku. 

 "Przykazań tych będziesz uczył swych synów". 

 

Lektura Dziejów Apostolskich stanowi nieustające odświeżenie naszej wiary                        

w entuzjazmie i radości początków Kościoła. 

W chwilach zwątpienia pozwala ona odnaleźć istotę wiary: 

 

"Chrystus żyje i zbawia. Alleluja!" 

 


