
 WZORZEC PIERWOTNEGO KOŚCIOŁA NA PODSTAWIE DZ.AP. 2.41-47 i DZ.AP. 4.31-35

P POSŁUSZEŃSTWO Słowu Bożemu 
znamionujące życie każdego ucznia i każdej eklezji. 
Posłuszeństwo jest ważniejsze od wiedzy.  

Dz.Ap 2.41. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i    
pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz.

                                                                                                                           CO??? JAK??? KOMU???
Dz.Ap 2.42  I trwali (WSZYSCY – 3120 osób) w nauce apostolskiej

I INTERAKTYWNE uczestnictwo w 
nauczaniu: studium biblijne, świadectwa, wielbienie, 
modlitwa,raport, KAŻDY, WSZYSCY

Dz.Ap 2.42B (WSZYSCY) i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Dz.Ap 2.47  (WSZYSCY) chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. 
Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne (....)

Dz.Ap 4.32  A u tych wszystkich wierzących było jedno serce 
i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, 
co posiadał, ale wszystko mieli wspólne

E EWANGELIZACJA I POMNAŻANIE
Wielki Nakaz Misyjny: ewangelizacja, uczniostwo, 
przygotowanie przywódców, tworzenie eklezji i 
wysyłanie misjonarzy.... i powielanie tego procesu...

Dz.Ap 2.43 A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i 
znaków. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni... Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy 
mieli być zbawieni.

Dz.Ap .5:42  Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o 
Chrystusie Jezusie.

Dz.Ap 5:20  Idźcie, a wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem.

Dz.Ap 4:31  A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy 
Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.

Dz.Ap 4.33  Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka 
łaska spoczywała na nich wszystkich.

K KAMERALNE - MAŁE EKLEZJE: 
chodzi o tworzenie wielu małych eklezji, po to, aby 
utrzymać biblijną dynamikę działania wszystkich 
członków: „jedni-drugim i nawzajem”. 

a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca,

Dz.Ap 5:42  Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o 
Chrystusie Jezusie.

N NIEFORMALNE MIEJSCA  w miejscach gdzie toczy się normalne życie: mieszkania, domy, kawiarnie, akademiki!!!

O OCHOTNICZY PRZYWÓDCY
 lokalni, świeccy, nieopłacani, młodzi stażem, wielu



Dz.Ap 2:41  Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i zostało przyłączonych owego dnia około trzech tysięcy dusz.
42  I trwali niezłomnie przy nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.
43  A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków.
44  Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli JEDNO i mieli wszystko wspólne,
45  i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba.
46  Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca,
47  chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie przyłączał dających się zbawić do JEDNO(ści).

Dz.Ap 4:31  A gdy poprosili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą 
Słowo Boże.
32  A u tych wszystkich mnogich wierzących było jedno serce i dusza i nikt z nich nie nazywał tego, co posiadał „swoim własnym”, ale 
wszystko traktowali jako wspólne.
33  Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich.
34  Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży
35  i kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba.

Dz.Ap 5:42  Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie.


