
 

 Znajdźcie sobie siedmiu. 

(Dziedzina: Eklezjologia, tj. nauka o kościele) 
Turniej Wielkiej gry (Rozważanie główne)  

 

 

 

 

Stawka:1 Czy Kościół ma być miejscem ospałości, czy raczej 

wzmożonej czujności? Czy ma on nasze nowatorstwo ograni-

czać, czy raczej szlaki wytyczać? 

Główna Prawda: zostaliśmy powołani by tworzyć rodzinę, ale 

także drużynę otwartą na świat, na jego przemianę czynną w 

poznawaniu woli Boga i pilnie dbającą o własny rozwój. 

 

 

 

 

 

Ważne spostrzeżenia. 

 

Jest rzeczą istotną, byśmy uświadomili sobie, że od  upadku 

człowieka toczy się na świecie wojna między tym, co Boże, a 

tym, co nie-Boże — tym bardziej niebezpieczna im bardziej 

okryta płaszczem „pokoju” i im subtelniej toczy się o ludzką 

myśl. Nasiliła się ona, gdy w dzieje świata wkroczył Jezus Chry-

stus. Rozstrzygnięcie w tej wojnie jest wprawdzie znane — Jezus 

Chrystus zwycięży. Jednak na koleje tej wojny — na mocy 

przywileju Bożego powołania — swoją aktywną postawą może-

my wpływać ja i ty.  

                                                   

1  Dzisiejszy Turniej jest kolejnym z drugiej serii rozważań o naturze Ducha 

Świętego i Jego znaczenia dla naszego nowego życia. 
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Złota myśl: „Znajdźcie sobie natomiast, bracia, siedmiu 

cenionych mężczyzn, pełnych Ducha i mądrości, którym 

zlecimy tę potrzebę,” (Dz 6:3) 

Fragment główny: Dz 6:1-7 

 

Rok: 02 

Turniej: 22 

Data: 8.05.16 



str. 2 Nauka o kościele. 

Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

Problemy rozwoju Kościoła  

Powołanie siedmiu diakonów 

1W tych dniach, gdy liczba uczniów rosła,
a
 doszło do szem-

rania hellenistów
 b2 przeciw Hebrajczykom, że w codziennej 

posłudze
c
 przeoczano ich wdowy.d3

 

W. 1: Rozwój kościoła nie odbywa się bez trudności. 

 ___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Jak zazwyczaj reaguję na ewentualne trudności pojawiające się w 

mojej wspólnocie?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2Wówczas Dwunastu
a
 zwołało rzeszę uczniów i powiedziało: Nie 

byłoby przyjemnie, gdybyśmy porzucili Słowo Boga, aby usłu-

giwać przy stołach. 3Znajdźcie sobie natomiast, bracia, siedmiu4 

cenionych
a
 mężczyzn, pełnych Ducha i mądrości,

b
 którym zleci-

                                                   

2  Chodzi o Żydów spoza Palestyny, którzy w mniejszym lub większym 

stopniu przyjęli grecką myśl, zwyczaje, styl życia, język. Ich głównym 

miastem była Aleksandria w Egipcie, ale byli też rozrzuceni po całym 

imperium rzymskim. 

3  Rozwój kościoła nie odbywa się bez trudności. W tym wypadku chodzi o 

trudności organizacyjne: wdowy z kręgów hellenistycznych zaczęły być 

zaniedbywane przy codziennym rozdziale dóbr, apostołowie stali się 

przeciążeni pracą (zob. 4:35), a wśród członków zgromadzenia zaczęły się 

zaznaczać braki w postawie duchowej i we wzajemnym współżyciu (zob. 

1Kor 3:3; 6:6-7; 10:10; Flp 2:4). W sumie ambitne zadanie troski o spra-

wy bytowe i duchowe zaczęło przerastać możliwości zgromadzenia, a 

wspaniały rozwój zaczął się chwiać z powodu pustych żołądków. Troska o 

wdowy: Pwt 10:18; 16:11,14; 24:17,19-21; 26:12-13; 27:19; Iz 1:17-23; Jr 

7:6; Ml 3:5. 

4  Żydowskie rady miejskie często składały się z siedmiu członków (Józef, 

Dzieje. 4.18.14 [4.214]).  

1aDz 5:14; 6:7; bDz 9:29; cDz 

2:45; 4:35; dDz 9:39,41; 1Tm 

5:3. 

2aDz 1:26. 

3aDz 10:22; 16:2; 22:12; 1Tm 

3:7-10; 3J 12; bDz 6:5,10; cWj 

18:17-26; Pwt 1:13; Ne 13:13. 

4aDz 1:14; 2:42; bDz 20:24. 

5aDz 6:3,10; 11:24; bDz 

8:5,26; 21:8. 

6aMk 5:23; Dz 1:24; 8:17; 

9:17; 13:3; 14:23; 19:6; 1Tm 

4:14; 2Tm 1:6. 

7aDz 12:24; 19:20; bDz 

2:41,47; 4:4; 5:14; 6:1; 

11:21,24; 14:1; 21:20; cDz 

14:22; Rz 16:26. 
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Znajdźcie sobie siedmiu. str. 3 

my tę potrzebę,
c
 4a my poświęcimy się modlitwie

a
 i posłudze 

Słowa.
b5 

Ww. 2-4: Sposób rozwiązania problemu przez apostołów uświa-

damia nam pewne realia. 

(1) ________________________________________________ 

(2) ________________________________________________ 

(3) ________________________________________________ 

(4) ________________________________________________ 

(5) ________________________________________________ 

(6) ________________________________________________ 

(7) ________________________________________________ 

(8) ________________________________________________ 

Czy zgadzam się z takim postrzeganiem kościoła? Dlaczego? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

                                                   

5   Sposób rozwiązania problemu przez apostołów uświadamia nam pewne 

realia. (1) Pierwszy kościół rozumiał, że jest powołany, aby wychodzić 

naprzeciw nie tylko duchowym, ale i materialnym potrzebom ludzi. (2) 

Nie bagatelizował trudności, nie ignorował przypadłości ludzkich, uświa-

damiał sobie, że choć odrodzenie jest nieodzownym początkiem ducho-

wego życia, nie załatwia sprawy duchowego wzrostu, czyli dochodzenia 

przez wiarę do duchowej dojrzałości. (3) Nie dał się odwieść od swoich 

priorytetów: modlitwy, ewangelizacji i duszpasterstwa. (4) Grono duszpa-

sterskie jako najlepiej zorientowane w najważniejszej — to jest duchowej 

— sytuacji Zboru nie odrzuciło własnej odpowiedzialności za znalezienie 

rozwiązania (zob. Ef 4:11n). (5) Uznał, że wraz z rozwojem liczebnym 

muszą się dokonywać zmiany organizacyjne — trzeba angażować więcej 

dojrzałych duchowo i sprawnych organizacyjnie ludzi, a ludzi ci z kolei 

muszą się dawać angażować. (6) Przy wyborze rozwiązania uznano, że 

zasady muszą służyć ludziom, a nie odwrotnie. (7) Członkowie zgroma-

dzenia powinni być darzeni zaufaniem jako zdolni do rozsądnego rozwią-

zywania własnych spraw. (8) Ustrój zgromadzenia daje się najlepiej po-

równać z ustrojem szkoły (zob. Dz 14:23; Dz 20:28; Ef 4:11n; Tt 1:5).  

 



str. 4 Nauka o kościele. 

5I spodobało się to Słowo wobec całej rzeszy i wybrali Szczepa-

na, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego,
a
 Filipa,

b
 Procho-

ra, Nikanora, Tymona, Parmena i Mikołaja, prozelitę6 z Antio-

chii.7 6Tych stawili przed apostołami, [którzy] pomodlili się i 

włożyli na nich ręce.
a
 7A Słowo Boga krzewiło się

a
 i liczba 

uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła,
b
 liczna też rzesza ka-

płanów okazywała posłuszeństwo wierze.
c8 

Ww. 5-7: Słuszne rozstrzygnięcia organizacyjne, pilnowanie 

modlitwy i usługiwania Słowem może zapewnić znaczny rozwój 

kościoła.  

________________________________________________________ 

Czy moim pragnieniem jest znaleźć się w gronie „siódemki"? 

________________________________________________________ 

J_________ R_________ Ż________ znaczy przekładać Jego 

obecność w nas na czyn. 

Decydująca chwila – jak mogę to zastosować w życiu? 

SMS:9 Który kierunek rozwoju kościoła twoje 

zaangażowanie mogłoby wzmocnić? ________ 

_____________________________________

_____________________________________.  

 

Dariusz Banicki, KChB w Gnieźnie: dariusz-banicki@o2.pl 

                                                   

6  Człowiek pochodzenia greckiego, który przyjął judaizm. 

7  Tych siedmiu sprawdzonych mężczyzn nazywa się diakonami (w tekście 

greckim nie zostali tak określeni) od charakteru powierzonej im posługi. 

Jeśli kierować się ich greckimi imionami, to wszyscy oni byli hellenista-

mi, to znaczy Żydami pochodzącymi spoza Palestyny. I jeśli tak rzeczywi-

ście było, znaczyłoby to, że pierwszy Zbór z wielką uwagą zatroszczył się 

o sprawę poszkodowanych wdów. Tylko o dwóch diakonach mowa jest na 

dalszych stronach Dziejów — o Szczepanie w 6:8-7:60 i o Filipie w 8:5-

40; 21:8-9. 

8  Co do tego sformułowania, zob. Rz 1:5; Gal 1:23; Jd 3. 

9  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 


