
Rok IV                          Spotkanie 8
Czas Ducha Świętego i Kościoła

Cel: Ukazanie roli Ducha Świętego i Kościoła w historii zbawienia.

1. Praca z Pismem św.

● Patrząc na rozprzestrzeniający się Kościół widzimy, Ŝe u jego podstaw leŜy nakaz
 Chrystusa  i obecność Ducha Świętego. Bóg w Duchu Świętym daje człowiekowi
moŜliwość przyjęcia zbawienia w wierze Jezusowi Chrystusowi. Czas Kościoła to
ten etap historii zbawienia, który polega na poszukiwaniu przez Boga ludzi, aby
zgromadzili się wokół Zbawiciela, we wspólnocie tych, którzy dostąpili zbawienia.
To czas przywracania wszystkich ludzi do jedności z Bogiem na podstawie
Nowego Przymierza.
Dz 2, 37-47

➢ Jak budowano Kościół w Jerozolimie?
......................................................................................................................       

➢ Jak Ŝył pierwszy Kościół w Jerozolimie?
             ........................................................................................................................

● Pierwszymi członkami Kościoła stali się ludzie nawróceni spośród śydów,
 mieszkających w i przybyłych do Jerozolimy. Ich nawrócenie polegało nie tyle na
przyjęciu nowej wiary, lecz na oparciu wiary Abrahama, Izaaka, Jakuba na wierze
w Jezusa Chrystusa, na uwierzeniu, Ŝe Jezus Chrystus jest obiecanym Mesjaszem.

Dz 18, 1-18ab
➢ Jak powstał Kościół w Koryncie?

       ..............................................................................................................................

● W diasporze ośrodkiem Ŝycia narodowo-religijnego była synagoga i tam Paweł
 przemawia do śydów. Ewangelizacja, czyli budowanie Kościoła, polega na procesie
doprowadzenia konkretnych ludzi do tego, by uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Paweł nie
martwi się niepowodzeniem, a idąc do pogan pokazuje, Ŝe Bóg jest Bogiem wszystkich
ludzi, a Chrystus przyszedł dla zbawienia wszystkich ludzi, dla zjednoczenia w jedno
śydów i pogan.

Dz 17, 15-34  

➢ Jak powstawały zaląŜki Kościoła w Atenach?
            ......................................................................................................................

● W Atenach ludzie w oparciu o prawo naturalne i ludzkie myślenie nad istotą
 świata osiągnęli szczyty humanistycznych postaw i idei staroŜytności. Głęboko
zakorzenieni w filozofii, nie mogli jednak dotrzeć rozumem do Boga Ŝywego. Paweł
stał się dla nich Jego zwiastunem. Został jednak odrzucony. Ludzie przesiąknięci
logicznym myśleniem nie potrafili odkryć istoty Boga w miłości.

● W wymienionych miejscach wielu ludzi jednak przyłączyło się do wspólnoty
 wiary, stając się zaląŜkami nowych Kościołów. 

➢ Jakie są warunki przynaleŜności do Kościoła?
    a)  ......................................................... b)............................................................

    c)........................................................ d)..........................................................

    e).......................................................................................................................

Przy powstawaniu Kościołów wyłaniały się trudności zewnętrzne (prześladowania i
ostry atak arcykapłanów i starszyzny Ŝydowskiej) i wewnętrzne (trudności w
dziedzinie odniesienia się śydów do przepisów Prawa i praktyk świątynnych;
chrześcijan wywodzących się spośród pogan – do kultów pogańskich; spoŜywania
pokarmów przeznaczonych na ofiary; w zakresie moralności małŜeńskiej i w
stosunku do niewolnictwa). Problemy te były wyjaśniane w listach pisanych do
poszczególnych gmin.

    2.    Podsumowanie:

Czytając NT naleŜy zawsze pamiętać, Ŝe poza Ewangeliami wszystkie pozostałe teksty
dotyczą czasu Ducha Świętego i czasu Kościoła. Duch Święty umoŜliwia rozległą
ewangelizację śydów i pogan. W jej wyniku powstaje Kościół powszechny, składający
się z wielu Kościołów rozsianych po całym świecie. Członkiem Kościoła staje się kaŜdy,
kto przez wiarę decyduje się na przyłączenie do wspólnoty wierzących.

NT ukazuje proces powstania, rozprzestrzeniania się i scalania Kościoła, jego
zakorzeniania się w wielu narodach i wypełniania posłannictwa zbawczego.

Zbawienie ludzi w czasach po Chrystusie jest uzaleŜnione od Ducha Świętego i od
Kościoła. Nie ma zbawienia bez Ducha Świętego i bez Kościoła.

    3.    Ósma zasada

Czytając Pismo św. naleŜy pamiętać, Ŝe tekstu biblijnego nie moŜemy interpretować
dowolnie. Przyczyną tego jest fakt, Ŝe księgi biblijne powstały w konkretnym
środowisku kulturowym, w śród konkretnych ludzi i Ŝe oni wyrazili istotę znaczeń
biblijnych w sposób właściwy dla swojej kultury. Aby dowiedzieć się, dlaczego
autor wyraził prawd ę właśnie tak, musimy starać się poznać autora i jego epokę.

Dzieła Boga, tak jak Bóg, są wieczne lub trwają tak długo, jak Bóg sam zamierzy. 
Dlatego teksty biblijne naleŜy odczytywać we właściwym kontekście historycznym,
ale zawsze z odniesieniem do teraźniejszości.

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

Zastanowię się w tym miesiącu, jak rozumiem swoją rolę w budowaniu Ŝywego
Kościoła.


