
Powtórka z wydarzeń Biblijnych - Nowy Testament 

Dzieje Apostolskie 

Dzień dobry dzieci ! Ostatnio powtarzaliśmy wiadomości na temat życia Pana Jezusa na 
ziemi. Dzisiaj chciałbym, abyśmy poznali historię opisaną w kolejnej po ewangeliach 
księdze : Dziejach Apostolskich. 

Zadanie rozgrzewkowe - Czy pamiętacie co omawialiśmy ostatnio ? Spróbujcie wymienić 
kilka najważniejszych wydarzeń z życia Pana Jezusa na ziemi, oraz zaznaczyć miejsce 
wydarzenia na mapie Izraela (mapę naszkicujcie samodzielnie) 

Po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, uczniowie rozpoczęli dalszą służbę, 
uporządkujmy chronologicznie wydarzenia, które są opisane w Biblii. 

Nowy Testament obejmuje czas w przybliżeniu od 0 do 100 roku n.e. 

Można go podzielić na cztery okresy: 

(1) Życie Chrystusa (0 - 30 n.e.) 
(2) Posługa Piotra w Judei (30 - 40 n.e.), 
(3) Podróże misyjne Pawła (40 - 70 n.e.),  
(4) Podróże apostoła Jana z Efezu (70 do prawie 100 n.e.).  

Poniżej zajmiemy się okresem około 10 lat (30-40 n.e.) od śmierci Chrystusa do podróży 
misyjnych Pawła. To jest przede wszystkim czas posługi apostoła Piotra i historia nawrócenia 
apostoła Pawła. Okres ten jest opisany w pierwszych 12 rozdziałach Dziejów Apostolskich. 


Dzieje Apostolskie 1 - Wniebowstąpienie 
Jezus zmartwychwstał, ukazywał się wielu ludziom przez 40 dni (patrz 1 Koryntian 15: 3-8). Potem 
zebrał swoich apostołów i kilku innych (razem 120 wszystkich Dz. 1:15) i powiedział im, aby 
czekali w Jerozolimie na przyjście Ducha Świętego (Dz. 1: 1-8). Następnie wstąpił do nieba 
(Dz.1:9-11).


Dzieje Apostolskie 2 - Przyjście Ducha Świętego 
W ciągu kilku dni Duch Święty zstąpił na uczniów w dźwięku pędzącego wiatru. Nad apostołami 
pojawiły się języki ognia. Mówili w wielu w różnych językach, a 3000 ludzi zostało nawróconych na 
chrześcijaństwo.


Dzieje Apostolskie 3-5 - Piotr i Jan zostali aresztowani i zwolnieni 
Piotr ponownie głosił. On i Jan zostali aresztowani przez żydowskich przywódców. Zakazali im 
mówić i uczyć w imieniu Jezusa. Piotr i Jan odpowiedzieli: „… nie możemy przestać mówić tego, 
cośmy widzieli i słyszeli ” (Dz 4, 18-20).


Dzieje Apostolskie 6-8 - Pierwsi diakoni 
Mamy teraz co najmniej 8000 nowych wierzących (Dzieje Apostolskie 2:42 i 4:4), którzy pierwotnie 
przybyli do Jerozolimy na żydowskie święta związane z Paschą. Do pomocy w zaopatrzeniu 
wszystkich, wybrano pierwszych diakonów do służby. Jednym z nich był Szczepan umęczony w 
Jerozolimie, a inny, Filip, który pomógł apostołom w głoszeniu Ewangelii do Gazy, Samarii i 
Cezarei.


Dzieje Apostolskie 9 - Nawrócenie Pawła 
Mniej więcej w tym czasie młody gorliwy Żyd o imieniu Saul (który uczestniczył w zabiciu 
Szczepana-diakona) kierował się do Damaszku w celu prześladowania chrześcijan. Będąc w 
drodze nawrócił się dzięki wizji Jezusa Chrystusa. Saul (nazywany Pawłem) przez około 10 lat 
studiował Pismo Święte poza główną grupą chrześcijan.


Dzieje Apostolskie 10 - Wizja Piotra dotycząca pożywienia 
W tym czasie Piotr prowadził i nauczał Żydowskich wierzących w południowej Judei. W Jafie 
(Joppa = dzisiejszy Tel Awiw) Bóg dał mu wizję prześcieradła/płótna pełnego pożywienia, które 



Prawo Mojżeszowe określiło jako „nieczyste”. Następnie Bóg skierował Piotra do domu poganina 
imieniem Korneliusz, gdzie zebranych było wielu jego przyjaciół i krewnych pogan. W ten sposób 
Bóg zaczął nauczać, że kościół nie jest przeznaczony wyłącznie dla Żydów. W tym czasie Jakub, 
fizyczny/przyrodni brat Jezusa, napisał list do wierzących Żydów, którzy byli rozproszeni po 
obszarze rzymskiego imperium. 

List Jakuba to prawdopodobnie pierwsza spisana księga Nowego Testamentu. 

Dzieje Apostolskie 11 - Paweł i Barnaba z Antiochii

Barnaba, zaangażowany wierzący, został wysłany z Jerozolimy do kościoła rozwijającego się w 
Antiochii. Tam zwerbował Saula (Pawła) do pracy z nim. Wtedy wierzący w Antiochii wysłali Pawła 
i Barnabę z zaopatrzeniem dla potrzebujących do Jerozolimy.


Dzieje Apostolskie 12 - Piotr uwięziony i uwolniony przez anioła 
Herod zaczął prześladować Chrześcijan. Zabił apostoła Jakuba (brata Jana). Kazał też aresztować 
Piotra i uwięzić. Wierzący zaczęli się modlić i Piotr został zwolniony z więzienia przez anioła.


Przyswoiliśmy właśnie bardzo dużą ilość informacji, spróbujemy je 
wszystkie wspólnie powtórzyć ? :) 

ZADANIE 1 
uporządkuj wydarzenia we właściwej kolejności (na jednej ze stron odnajdziesz rozwiązanie) 

Kolejne rozdziały opisują m.in. podróże misyjne apostoła Pawła. Jeśli macie w 
domu globus lub dużą mapę - będzie nam potrzebna. 

(3) Podróże misyjne Pawła 

Dzieje Apostolskie 13-14 - Pierwsza podróż misyjna 
Paweł, Barnaba i Jan Marek rozpoczęli pierwszą podróż misyjną, ale Jan Marek zawrócił po 
wizycie na Cyprze. Pozostałych dwóch kontynuowało podróż do Galacji. Później Paweł napisał do 
nich list do Galacjan.


Dzieje Apostolskie 15 - Sobór Jerozolimski 
Pierwsza poważna kwestia we wczesnym kościele dotyczyła pogan stających się wierzącymi. 
Wszyscy apostołowie byli Żydami, Jezus był Żydem, pierwsi wierzący byli Żydami i większość z 
nich nie uważała pogan za istotną część kościoła. Teraz wierzący z Antiochii, po zakończonej 
pierwszej podróży misyjnej, nieobrzezani poganie, którzy nie wiedzieli nic o żydowskich 
zwyczajach, ani o Prawie Mojżeszowym, wierzyli w Jezusa jako swojego Boga i Zbawiciela. Czy 
wierzący poganie powinni być zmuszeni do przestrzegania prawa ? Czy powinni poddawać się 
obrzezaniu i zachowywać żydowskie święte dni i zwyczaje ? Sobór jerozolimski został 
zorganizowany, aby odpowiedzieć na te pytania. Konkluzja była taka, że wierzący poganie nie 
muszą stawać się Żydami. 

Dzieje Apostolskie 16-18 - Druga podróż misyjna 

Po Soborze Jerozolimskim, Paweł wyruszył w drugą podróż misyjną z Antiochii, tym razem z 
Sylasem. Ta podróż rozszerzyła się do Grecji. Tymoteusz dołączył do zespołu w Listrze i Łukasz w 
Troadzie. Jednak głównym miastem był Korynt, w którym Paweł przebywał przez półtora roku. 
Podczas tej podróży Paweł wysłał Tymoteusza z powrotem do Tesaloniki, aby zobaczyć, jak sobie 
radzą. Po otrzymaniu dobrego raportu Paweł napisał Księgi 1 i 2 do Tesaloniczan. Chociaż nie jest 
to związane z podróżą Pawła, w tym czasie powstały ewangelie Mateusza i Marka. 



Dzieje Apostolskie 19-21 - Trzecia podróż misyjna 
Ponownie odwiedzając Jerozolimę i Antiochię, Paweł rozpoczął swoją trzecią podróż misyjną, 
spędzając większość czasu (trzy i pół roku) w Efezie. Efez stał się trzecim co do wielkości 
miastem chrześcijańskim (po Jerozolimie i Antiochii). Jest również prawdopodobne, że Paweł 
napisał listy do Rzymian i 1 i 2 Koryntian z Efezu w tym czasie. Następnie Paweł ponownie 
odwiedził inne greckie miasta i mimo niechęci starszych w Efezie wrócił do Jerozolimy.


Dzieje Apostolskie 22-28 - W drodze do Rzymu Paweł został aresztowany w Jerozolimie, a 
następnie zabrany do Cezarei  
Był tam więziony przez dwa lata. Będąc tam bronił się przed Feliksem, rzymskim namiestnikiem w 
Cezarei. Następnie był sądzony przed nowym gubernatorem Festusem, a ponieważ Paweł 
odwołał się do swojego rzymskiego obywatelstwa, został wysłany do Rzymu, aby być sądzonym 
przez Cezara. Po niebezpiecznej podróży i katastrofie statku, przebywał w więzieniu przez kolejne 
dwa lata, a następnie został postawiony przed sądem w Rzymie. Podczas tego „więziennego 
czasu” napisał listy do: Efezjan, Filemona, Kolosan i Filipian. W tym samym czasie Łukasz, 
który wydaje się pozostawać z Pawłem podczas jego uwięzienia, napisał Ewangelię Łukasza i 
Księgę Dziejów Apostolskich.


POWYŻSZA MAPA, (opis w języku angielskim, źródło - internet) 
POKAZUJE TRASĘ WYPRAW MISYJNYCH APOSTOŁA PAWŁA.  

PRZEBYŁ KAWAŁ DROGI PRAWDA ? POWTÓRZMY TO CZEGO SIĘ 
NAUCZYLIŚMY ROZWIĄZUJĄC KOLEJNE ZADANIE. 



ZADANIE 2 
Opisz własnymi słowami co przedstawiają obrazki 
(odpowiedzi na jednej ze stron) 

Co działo się później ? 


(4) Późniejsze listy (lata 70-90 n.e)


Apostoł Jan przeniósł się do Efezu - kilka lat później (70 n.e.) Rzymianie zniszczyli Jerozolimę. 
Mniej więcej w tym czasie przyrodni brat Jezusa, Juda (inny syn Józefa i Marii - Marka 6:3) 
napisał list Judy. W międzyczasie apostoł Jan przeniósł się do Efezu, gdzie uciekł przed śmiercią 
i przeżył kolejne 25 lat. Tam napisał Ewangelię Jana i listy 1, 2 i 3 Jana. 

Księga Objawienia 

Jan napisał Apokalipsę podczas wygnania na Patmos w 90 r.n.e., niedaleko wyspy u wybrzeża 
Efezu. Po napisaniu Księgi Objawienia, prawdopodobnie powrócił do Efezu i tam umarł.


Tu kończy się Nowy Testament. 

Byliście bardzo dzielni, poznaliśmy właśnie kawał historii !  
Mam nadzieję, że powtórka księgi Dziejów Apostolskich pozwoli Wam lepiej zrozumieć 
Boży plan i Jego działanie w życiu człowieka. Pamiętajcie, że jedynie poprzez studiowanie 
Bożego Słowa dowiadujemy się więcej o tym kim On jest i czego chce ode mnie czy od 
ciebie. W razie jakichkolwiek pytań napiszcie do jednego z nauczycieli, lub zapytajcie 
swoich rodziców o wyjaśnienie trudnych fragmentów Pisma Świętego.  

Do zobaczenia na następnej lekcji ! 


