
Ścieżka życia – dzień jedenasty 

Dzieje Apostolskie  1,3 – 8 

            W dniu dzisiejszym w uroczystość św. Wojciecha czytamy pierwsze 

wersety Dziejów Apostolskich. Tym na co warto zwrócić uwagę jest fakt,  

że opisują one służbę Jezusa jaką prowadził wobec uczniów przez 40 dni po 

swoim zmartwychwstaniu. Służbę Jezusa spróbuję pokazać w kilku punktach. 

Pomiędzy nimi znajdzie się kilka propozycji do samodzielnego studium 

biblijnego. 

Najpierw jednak warto zauważyć, że w swoim objawieniu ścieżki życia  

w dniu dzisiejszym Pan pokazuje nam postać świętego Wojciecha. Tego, który 

poprzedził nas w drodze do miejsca przebywania po prawicy Pana Jezusa. Warto 

pamiętać, że nie jesteśmy pierwszymi, którzy są prowadzeni drogami Pana. 

Czego nas uczy Wojciech? Jego życie ilustruje biblijne prawo życiodajnej śmierci. 

Jan Ewangelista pisze, że jeżeli ziarno wrzucone w ziemię  nie umrze to zostanie 

samo, jeżeli zaś umrze to to będzie plon obfity zob. Jan 12,24n. 

Wracam do Dziejów Apostolskich 1,3 – 8. Służba Jezusa pomiędzy 

zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem pokazana w punktach: 

·       Daje swoim uczniom wiele dowodów, że żyje (umacnia ich wiarę  

w prawdziwość zmartwychwstania); 

·       Ukazuje się im przez 40 dni (o których z nich mówią Ewangelie,  

a które są wspomniane w 1 liście do Koryntian 15 1 – 9); 

·       Mówi im o Królestwie Bożym (przypomnij sobie i zapisz jakie 

przypowieści o Królestwie Bożym głosił Jezus przed swoją męką  

i śmiercią); 



·       Spożywa z nimi posiłek (ile razy Jezus ucztował ze swoimi uczniami 

po zmartwychwstaniu? Ile spotkań przy stole opisują Ewangeliści 

przez około 3 lata publicznej służby Jezusa); 

·       Każe im czekać na wypełnienie obietnicy Ojca. Zobacz poniższe 

teksty z Ewangelii wg. św. Jana, które pokazują co albo kto jest  

tą obietnicą? 

o   Jan 1,32 – 34 

o   Jan 4,22 – 24 

o   Jan 7,37 – 39 

o   Jan 14,15 – 17 

o   Jan 14,26 

o   Jan 15,26 

o   Jan 16,7 – 15  

·       Koryguje myślenie uczniów o Królestwie Izraela (ukazuje, że nie 

wszystko będzie takim jak im się wydaje, Bóg ma swoje plany  

i zrealizuje je w swoim czasie) 

·       Zapowiada, że misją ich życia po otrzymaniu Ducha Świętego będzie 

bycie świadkami Jezusa. Uczniowie mają świadczyć o Jezusie, a ich 

świadectwo rozpoczęte w Jerozolimie ma dotrzeć na cały świat. 

Uczeń staje świadkiem. Ta przemiana dokonać się może podczas 

naszego kroczenia ścieżką życia. 

Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę dobrego czasu studium biblijnego 

prezbiter Adam 

  

 


