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Dzień zesłania Ducha Świętego był dniem, kiedy nasz Pan 

zrealizował obietnicę zawartą w Ew. Jana 14:18 „Nie zo-

stawię was sierotami. Przyjdę do Was” a także dniem in-

auguracji Kościoła. 

 

W dzisiejszym rozważaniu Słowa Bożego skup się na tym, 

jak to wydarzenie sprzed 2000 lat wpływa lub może wpły-

nąć na twoje życie. 

 

Wyjątkowe w naszym podejściu jest to, że przedstawiamy 

chrzest w Duchu Świętym nie tylko jako obdarzenie mocą, 

ale także jako część składową nowego narodzenia. 

Złota myśl: „i zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha 

Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet 

nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty.” (Dz 19:2) 

Tekst główny: Dz 19:1-6 

 



str. 2 Czy otrzymaliście Ducha? 

 

Ważne spostrzeżenia i odniesienia 

  

Paweł w Efezie 

1I stało się, gdy Apollos przebywał w Koryncie, że 

Paweł przeszedł obszary wyżynne1 i przyszedł do Efe-

zu.2 Tam spotkał jakichś uczniów3 2i zapytał ich: Czy 

otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A 

oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. 
3Zapytał więc: W czym więc zostaliście zanurzeni? Odpowie-

dzieli: W chrzcie Jana.  

 

Ww. 1-3: Co mogło znaleźć się u podstaw pytania Pawła?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Jeśli chodzi o nas: 

 

1  Paweł wyruszył z Antiochii; obszary wyżynne mogą oznaczać północną 

Galację. Wg Kodeksu Bezy: Gdy Paweł chciał według własnej woli udać 

się do Jerozolimy, Duch powiedział mu, aby skierował się do Azji; po 

przejściu więc obszarów wyżynnych przybył do Efezu (por. Dz 16:6).  

2  przyszedł do Efezu, zgodnie z obietnicą Dz 18:21. Prowincja zwana Azją, 

z Efezem jako stolicą, obejmowała początkowo zach część Azji Mniejszej. 

Rzymianie zajęli ją w 133 r. p. Chr. Obok Afryki, Azja była prowincją se-

nacką. Leżały w niej miasta: Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Fi-

ladelfia, Laodycea (siedem kościołów Obj 2-3), Kolosy, Hierapolis, Apa-

mea. Efez był bogatszy i większy niż Korynt. Leżał u wejścia doliny Me-

ander. Stanowił ważne centrum polityczne Rzymu, kulturalne hellenizmu, 

religii i kultury greckiej oraz orientalnej magii. Świątynia Artemidy ucho-

dziła za jeden z siedmiu cudów świata. 

3  Byli to być może ludzie związani z Janem Chrzcicielem. Niektórzy jego 

uczniowie pozostali przecież przy nim aż do jego śmierci (Mt 14:12; Łk 

7:19; J 3:22-25). Niektórzy z nich mogli opuścić Judeę nie znając dalszego 

biegu wypadków z Jezusem (RWP). 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4Wtedy Paweł powiedział: Jan zanurzał w chrzcie opamiętania4 

i powtarzał ludowi, żeby uwierzyli w Tego, który idzie za nim, 

to jest w Jezusa. 5A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię 

Pana Jezusa. 6A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich 

Duch Święty, mówili też językami i prorokowali.5  
Ww. 4-6: Jezus wprowadza w relację 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Jak jest w naszym przypadku? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

W. 6: Otrzymanie Ducha Świętego? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Co to oznacza dla mnie? 

 

4  Tj. chrztem, który wiązał się z opamiętaniem. 

5  Lub: zaczęli też mówić językami i prorokować. 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

J_________ R_________ Ż________ to mieć udział w 

darze, to jest ____________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Jak mogę to zastosować w życiu? 

O otrzymaniu Ducha Świętego przekonuje mnie: 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Jeśli nie masz, to postąp jak Efezjanie. 

Jeśli masz, to świadcz! I żyj nadnaturalnie 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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