A PRZEŚLADOWCA CHRZEŚCIJAN
❖ Żydzi nie mogli obalić wieści Szczepana, że Jezus jest Mesjaszem, więc rozzłościli się –
szczególnie Paweł.
❖ Nie mogli stawić czoła prawdzie głoszonej przez Szczepana, więc znaleźli fałszywych
świadków, którzy oskarżyli go o mówienie przeciw świątyni i Prawu (Dz. Ap. 6:11-14).
❖ Młody Saul popierał wyrok Sanhedrynu. Poświadczył go i wydał zgodę na
ukamienowanie Szczepana (Dz. Ap. 7:58; 8:1).
B NAWRÓCENIE SAULA
❖ Saul prześladował Kościół z diabelską wściekłością – w której myślał o swojej religijnej
gorliwości.
❖ Jego umysł upierał się przy niszczeniu herezji, ale sumienie mówiło mu, że Szczepan
był niewinny i miał rację w swojej argumentacji.
❖ Wszystko zmieniło się w drodze do Damaszku. Objawił mu się Jezus i pokazał mu
swoją chwałę. Wszystkie wymówki, aby odrzucić ukrzyżowanego Mesjasza, rozwiały
się.
C SAUL W DAMASZKU
❖ Przez trzy dni Saul pozostawał ślepy w domu Judy. Jak powiedział Ananiasz,
chrześcijanie myśleli, że udawał swoją ślepotę, aby ich pojmać przez zaskoczenie.
❖ Jezus objawił Ananiaszowi, że Saul był szczery. Po odzyskaniu przez Saula wzroku,
Ananiasz wezwał go do oddania życia Jezusowi i okazania tego przez chrzest (Dz. Ap.
22:16).
❖ Saul chciał powstrzymać chrześcijaństwo w Damaszku, lecz zamiast tego nawrócił się,
by zostać wybitnym wojownikiem dla Chrystusa i zanieść Ewangelię na cały świat.
D JEGO SŁUŻBA DLA POGAN
❖ Pierwsza misyjna kampania wśród pogan miała miejsce w Antiochii. Była ona bardzo
owocna.
❖ Kiedy chrześcijanie usłyszeli o tym sukcesie, wysłali tam Barnabę. Widział on w tym
mieście wielkie możliwości i wezwał Saula, aby przyszedł i pomógł mu.
❖ Kiedy już założono Kościół i była wystarczająca liczba przywódców, aby go wspierali,
Duch Święty powołał Saula do głoszenia Ewangelii poganom.
E JEGO KONFLIKT Z KOŚCIOŁEM
❖ Stopniowo Ewangelia zaczęła być głoszona ludziom nieżydowskiego pochodzenia. Po
raz pierwszy w Samarii, a potem rozprzestrzeniła się w całym ówczesnym świecie.
❖ Ale rodziło się pytanie: Co zrobimy z poganami? Czy powinni być obrzezani i
zachowywać Prawo Mojżeszowe? Czy wiara w Jezusa wystarcza?
❖ Sobór w Jerozolimie (Dz. Ap. 15) próbował znaleźć odpowiedzi na te pytania.
Niemniej jednak uparci faryzeusze nadal głosili swoje własne idee.
❖ Takie było tło listu do Galacjan.

