
 

Ścieżka życia – dzień czterdziesty drugi 

 

Dzieje Apostolskie 19,1 – 8 

            Trzecia wyprawa misyjna Apostoła Pawła przyprowadza nas ponownie do 

Efezu, o który Paweł zahaczył wracając do Antiochii z poprzedniej wyprawy. 

Tym razem świadoma decyzja zaangażowania się w dzieło głoszenia Ewangelii 

owocuje spotkaniem z tajemniczą grupą uczniów, którzy znają tylko chrzest 

janowy i nie wiedzą nawet, że istnieje Duch Święty. Są tymi, którzy 

odpowiedzieli na Janowe wezwanie do pokuty. Prawdopodobnie w niej trwają, 

prowadząc życie, które ma podobać się Bogu. Może to nie robi na nas żadnego 

wrażenia. Ale spójrzmy na daty. Jesteśmy w połowie lat pięćdziesiątych 

pierwszego wieku w Efezie. Zobacz na mapie gdzie Efez jest położony. I teraz 

przypomnij sobie, kiedy wystąpił Jan. Mogło to być około 27 roku. Ponad 25 lat 

wcześniej, w zupełnie innym miejscu. Ponad 23 lata Jan już nie żył zamordowany 

przez siepaczy Heroda. A ludzie, których pozyskał dla Boga jeszcze trwali. Nie 

mieli jeszcze wiary w Mesjasza Jezusa, ale trwali w oczekiwaniu na przyjście 

Tego, którego zwiastował Jan. I to wszystko miało miejsce w pogańskim mieście 

(sprawdź np. w Wikipedii czym był Efez w czasie, gdy dotarł tam Paweł). Nie 

mieli Ducha Świętego. Podejrzewam że wierność Bożemu Prawu i nawoływaniu 

Jana musiała ich wiele kosztować. 

            Spotkanie z Pawłem dokonało gwałtownej przemiany w ich życiu. 

Najpierw wyjaśnił im, że Mesjasz już przyszedł i że ma na imię Jezus. Zostali 

ochrzczeni w Imię Jezusa. Paweł nałożył na nich ręce i zostali napełnieni Duchem 

Świętym. Ujawniły się charyzmaty. Ta sytuacja pokazuje nam, że uczeń Jezusa 

zawsze potrzebuje Ducha Świętego. Nie wystarczy prowadzić porządnego życia. 

Potrzebne jest życie w Duchu Świętym. Jezus właśnie dlatego oddał swoje życie, 



aby Duch Święty obficie rozlał się na tych, którzy  uwierzą w Jezusa jako 

Mesjasza. Wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego. Stąd Kościół zaprasza nas do 

modlitwy w czasie nowenny przed uroczystością Zielonych Świąt. 

            Zwracam tylko uwagę na to, że w Dziejach jest mowa o 6 „Zesłaniach 

Ducha Świętego”: (znajdź je w Dziejach, przeczytaj i zapisz odnośniki biblijne): 

 

·       Zielone Świątki (Pięćdziesiątnica) …………………………………….. 

·       Po modlitwie w czasie prześladowań …………………………………. 

·       Podczas ewangelizacji w Samarii   …………………………………… 

·       Po nawróceniu Szawła w Damaszku …………………………………… 

·       W domu Korneliusza …………………………………………………… 

·       W Efezie ……………………………………………………………… 

Według opinii Jose Prado Floresa (znany Ewangelizator założyciel szkół Nowej 

Ewangelizacji, poczytny pisarz chrześcijański) uważa, że tych zesłań jest 6 aby 

można było powiedzieć, że Udzielanie Ducha Świętego nigdy się nie skończy. 

Zawsze w osobistym, życiu każdego chrześcijanina będzie ten 7 raz, kiedy Duch 

zstąpi na życie każdego, kto o to poprosi. Oczywiście każda epoka, każde nowe 

wyzwanie przed, którym staje kościół wymagają pomocy Bożego Ducha. Stąd 

prośby o Ducha nigdy nie może zabraknąć ani w Kościele ani w życiu 

Chrześcijanina. Dobrego przeżycia nowenny. 

Ps. Ponieważ znowu w liturgii przeskoczymy kilkanaście wersetów dlatego 

proszę przeczytać Rozdział 19 do końca i do tego dodać pierwszych 16 wersetów 

20 rozdziału  Dziejów. Prezbiter Adam  


