
Ścieżka życia – dzień czterdziesty trzeci 

 

Dzieje Apostolskie 20,17 – 27 

            Nasze wspólne kroczenie ścieżką życia według Dziejów Apostolskich 

powoli zbliża się ku końcowi. Towarzyszymy Apostołowi Pawłowi w Jego 

ostatnim spotkaniu z wierzącymi prezbiterami z Efezu. Paweł wraca już do 

Jerozolimy. W międzyczasie ponad dwa lata ewangelizował Efez, dzięki czemu 

Słowo Pańskie usłyszeli wszyscy Żydzi i Grecy mieszkający w prowincji rzymskiej 

Azja. Jego służba była tak skuteczna, że ludzie palili książki magiczne i karty  

z zaklęciami. Skuteczność służby Pawła zachwiała lokalnym biznesem 

producentów i sprzedawców świątynek tzw. Artemidy Efeskiej. Po ucieczce  

z Efezu odwiedził uczniów w Macedonii i Achai. W Troadzie przekonał się, że 

czasami nie warto długo mówić bo słuchacz może się zdrzemnąć i wypaść oknem. 

Teraz w drodze powrotnej w Milecie spotyka się ze starszymi Efezu. Warto 

zwrócić uwagę, że jest to jedyna w Dziejach Apostolskich mowa Pawła 

skierowana do chrześcijan. Całe przemówienie jest podzielone na dwie części. 

Dzisiaj zwróciłem uwagę na to jak Paweł rozumiał swoją służbę Słowa. Czytamy: 

            - nauczałem i przemawiałem publicznie i po domach, nawołując zarówno 

Żydów jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego, 

Jezusa; 

            - bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej; 

            - nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. 

            Apostoł pokazuje, że potrzebą każdego człowieka jest najpierw poznanie 

woli Bożej. Znać czego chce ode mnie Pan. I podaje jednocześnie odpowiedź,  



że jest nią zmiana myślenia z ludzkiego na Boże. Trzeba porzucić światowe 

wzorce i przyjąć Boży wzór. To  co najważniejsze w tym Bożym planie to 

związanie swojego zbawienia z osobą Jezusa Chrystusa. To jest właśnie 

Ewangelia Bożej łaski: Wiara w Jezusa Chrystusa otwiera mi drogę do nieba. To 

właśnie dzięki Jezusowi są przebaczone moje grzechy i przychodzi do mnie  Duch 

Święty abym żył w Jego mocy. 

            Paweł w swoim przemówieniu dokonuje podsumowania swojej służby. 

Dobrą jest rzeczą przynajmniej raz na jakiś czas robić podsumowanie swojego 

życia. Czy zrobiliście już kiedyś taką rewizję swojego życia. Może refleksja nad 

słowami Pawła kogoś z was do tego zainspiruje. Pozdrawiam w Mesjaszu Adam 

Prezbiter. Szalom. 

  

 


