
Dzieje Apostolskie 

 

Życie pierwotnego Kościoła, Dz 2, 42-47. 

42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. 

43 Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 44 Ci 

wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 45 Sprzedawali majątki i 

dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 46 Codziennie trwali jednomyślnie w 

świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 

47 Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie 

tych, którzy dostępowali zbawienia. 

Dz 2, 42 - Łamanie chleba może oznaczać zarówno zwykłe posiłki, jak i Eucharystię. 

Wzmianka o modlitwie i równoległe teksty NT przemawiają za Eucharystią.  

Dz 2, 44 - Wspólnota dóbr była dobrowolna. Nie przyjęła się ona w pierwotnym Kościele na 

stałe, lecz miała zasięg lokalny.  

 

Miłość zespala Kościół pierwotny, Dz 4, 32-37. 

32 Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, 

co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. 33 Apostołowie z wielką mocą świadczyli o 

zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. 34 Nikt z nich nie cierpiał 

niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je 35 i przynosili pieniądze 

[uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według 

potrzeby. 36 Tak Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy "Syn Pocieszenia", 

lewita rodem z Cypru, 37 sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp 

Apostołów. 

 

Dekret Apostołów, Dz 15,22-32. 
 

22 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. 23 Posłali przez nich pismo tej treści: «Apostołowie i starsi bracia 

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

24 Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i 

zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, 25 postanowiliśmy jednomyślnie 



wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, 26 którzy dla imienia 

Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. 27 Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy 

powtórzą wam ustnie to samo. 28 Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać 

na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. 29 Powstrzymajcie się od ofiar składanych 

bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli 

powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»  

30 Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. 31 Gdy go 

przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści. 32 Juda i Sylas, którzy byli również 

prorokami, w częstych przemówieniach zachęcali i umacniali braci. 33 Po upływie pewnego 

czasu wyprawili ich bracia z pozdrowieniami pokoju od braci do tych, którzy ich wysłali. 

<34 >35 A Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczali i razem z wielu innymi głosili 

słowo Pańskie. 

 

Dz 15, 25 - Inni tłum.: "na wspólnym zebraniu". 

Dz 15, 32 - Zob. przypis do Dz 11,27. 

Dz 15, 34 - Kilka rkp i Wlg dodaje: "Ale Sylas postanowił tam pozostać; Juda zatem sam 

wrócił do Jerozolimy". 
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