
Ścieżka życia – dzień trzydziesty 
 

Dzieje Apostolskie 14,19 – 28 

Dzisiejszy fragment z Dziejów pokazuje zwieńczenie pierwszej misyjnej wyprawy Pawła 
i Barnaby. Trwająca 4 lata wyprawa to wielka kampania ewangelizacyjna owocem której było 
otwarcie (i to szerokie) na świat pogański. Owocem ich służby było powstanie nowych 
wspólnot uczniów Jezusa, które teraz składały się głównie z pogan, którzy stali się Uczniami 
Pana. Medytacja dzisiejszego czytania pokazuje cały proces uczniostwa. 

1)    Zaczyna się od głoszenia Ewangelii, kerygmatu, którego treścią jest wielkie dzieło 
Boże, którego Bóg dokonał w świecie przez Jezusa; 

2)    Potem następuje osobista odpowiedź tego, który słuchał. Albo przyjmuje to słowo 
i odnosi je do swojego życia, albo odrzuca, nie ma trzeciej opcji. Potem z tymi, którzy 
przyjęli dokonuje się dalsze spotkania. Karmią się, poznają Jezusa i Jego naukę, uczą 
się chodzić w Duchu Świętym. 

3)    Potem Paweł ponownie przybył do Listry, Ikonium i Antiochii i umacniał braci 
wzywając do wytrwania w wierze – to jest czas walki duchowej, kiedy trzeba nowym 
życiem przeżywać wszystkie trudne okoliczności, które przychodzą. Życie w starym 
świecie w nowy sposób jako nowy człowiek nigdy nie jest łatwe. Tutaj mówimy 
wprost potrzeba nauki, wyjaśnienia wsparcia, dlatego Paweł wraz z Barnabą 
ustanawiają w każdej wspólnocie starszych, którzy mają pomagać braciom  
i siostrom w nowym życiu. Tutaj okazuje się, że bycie uczniem to sprawa całego 
życia, tego nie da się załatwić raz na zawsze, a potem mieć spokój. Nawet ten, który 
naucza, musi być uczniem. Musi mieć swojego Nauczyciela. 

4)    I na końcu widzimy że Paweł wraz z Barnaba wypoczywają we wspólnocie uczniów. 
Bycie uczniem nie zamyka człowieka na innych. Widzimy po prostu wspólnotę 
uczniów, w której są relacje i wzajemna troska. 

Im bardziej się starzeję tym bardziej odczuwam w posłudze brak kategorii uczniów. 
Trudno jest nauczać wszystkich bez rozróżniania tego, kto na jakim jest etapie. Dzięki 
posłudze papieża Franciszka nastąpiło pewne ożywienie. On wprowadził na nowo do 
słownika kościelnego pojęcie uczniów misjonarzy. Oby nie tylko pojawiało się okazyjnie ale 
przeorało nasze myślenie o naszej obecności w Kościele. Ci więc, którzy kroczą ścieżką życia 
mają swoja drogę przeżywać jako drogę Ucznia Pana Jezusa. 

Ps. Dla chętnych. Warto więc przeczytać poniższe teksty z Dziejów Apostolskich, które 
mówią o uczniach. Może zainspirują do innego patrzenia na swoje chrześcijaństwo. Czego 
sobie i Wam życzy prezbiter Adam. 

 

 

 

 



Uczniowie w Dziejach Apostolskich 
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