1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym
samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru,
i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które
się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
5P
rzebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w
jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język
ojczysty? - 9 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji,
Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i
przybysze z Rzymu, 1
1 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących
w naszych językach wielkie dzieła Boże». 12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co
myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego. 13 «Upili się młodym winem» - drwili
inni.
14 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem:
«Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i
posłuchajcie uważnie mych słów! 1
5 Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest
dopiero trzecia godzina dnia, 16 ale spełnia się przepowiednia proroka Joela:
17 W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało,
i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze,
młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
a starcy - sny.
18 Nawet na niewolników i niewolnice moje
wyleję w owych dniach Ducha mego,
i będą prorokowali.
19 I sprawię dziwy na górze - na niebie,
i znaki na dole - na ziemi.
Krew i ogień, i kłęby dymu,
20 słońce zamieni się w ciemności,
a księżyc w krew,
zanim nadejdzie dzień Pański,
wielki i wspaniały.
21 Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego,
będzie zbawiony.
(…)
32 Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego
świadkami. 33 Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i
zesłał Go, 34 jak to sami widzicie i słyszycie. (…).
Dz 2, 1 – 21, 32 –
33

Przygotowanie do modlitwy (przygotowanie dalsze)
Przeczytaj kilka razy tekst z Ewangelii oraz zaproponowane poniżej punkta. Podkreśl to, co
Cię porusza albo co wydaje się trudne, gdzie czujesz opór. Pamiętaj, że nie musisz przejść
przez wszystkie zaproponowane treści. Św. Ignacy mówił: „Nie obfitość wiedzy, ale
wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę.” W tym
przygotowaniu ważne jest też wybranie sobie miejsca, pozycji i czasu na modlitwę.
Modlitwa przygotowawcza:Spróbuj przez chwilę skupić się na tym, z Kim będziesz teraz
rozmawiał. Pomyśl o tym, że Jezus sam zaprasza cię do wsłuchiwania się w Jego słowo, że
zależy Mu na spotkaniu z tobą. Proś, aby to On był najważniejszy w tym czasie, aby On
ciebie prowadził, abyś skupiał się na tym, co On chce ci w tym czasie powiedzieć. Święty
Ignacy podpowiada, by na początku modlitwy prosić Boga, aby wszystkie nasze pragnienia,
decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Jego większej chwale.
Obraz:Wyobraź sobie wieczernik i uczniów będących w środku razem z Maryją i
niewiastami. Wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie. Spróbuj zobaczyć siebie pomiędzy
nimi. Usłysz z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru. Poczuj, jak napełnił cały
dom, w którym przebywali. Zobacz ukazujące się jakby języki ognia, które się rozdzielały i na
każdym spoczął jeden. Przyjrzyj się, jak wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i usłysz
jak mówią obcymi językami. Zobacz co się zmieniło?
Owoc:"prosić o to, czego pragnę" - aby Duch Święty wypełniał moje serce i prowadził
mnie tam, gdzie On tego chce.
1. Czy doświadczyłeś już modlitwy o wylanie Darów Ducha Świętego? Czy też
modlitwy, w której odczułeś, że jesteś wypełniony Duchem Świętym, że w Tobie
coś się zmieniło?
Jeśli nie, to spróbuj wzbudzić w sobie pragnienie Ducha Świętego (albo po prostu o
nie proś). Możesz zaprosić do modlitwy osoby, które mają żywą relację z Duchem
Świętym i pomódlcie się wspólnie o wylanie Darów Ducha Świętego dla Ciebie. Jeśli
takiej możliwości nie masz, to proś całym sercem o to Pana, bądź wytrwały. Bóg
działa też w czasie.
Jeśli masz doświadczenie takiej modlitwy, przypomnij je sobie. Co wtedy było dla
Ciebie ważne, czego doświadczyłeś, co się zmieniło od tamtego czasu?
Trwaj w modlitwie wdzięczności, bądź szczery i otwarty przed Panem.
2. „
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak

jak im Duch pozwalał mówić.
”
Głosili w obcych językach wielkie dzieła Pana, by każdy kto przybył zobaczyć co się
wydarzyło, mógł usłyszeć te głoszenie w swoim ojczystym języku. Mimo, że
głoszący byli Galilejczykami, którzy nie znali tych języków. Tak właśnie objawiła się
chwała Boża.

Duch Święty napełnia nas sobą, by Bóg w nas mógł objawiać swoją chwałę, poprzez
to co wyznajemy, głosimy naszym życiem, czynem, słowem, modlitwą.
W jaki sposób Ty głosisz wielkie dzieła Boże wśród tych, do których jesteś posłany?
Swoim życiem, czynem, słowem, modlitwą…?
Jeśli nie masz doświadczenia obecności Ducha Świętego, bądź je gdzieś zagubiłeś,
pomyśl, jak chciałbyś głosić dzieła Boże? Co chciałbyś, by się zmieniło w Twoim
życiu? Co jest Twoim pragnieniem?
3. „
Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden

do drugiego. 13 «Upili się młodym winem» - drwili inni.”
Co rodzi się w Tobie, gdy widzisz osobę, która żyje w Duchu Świętym? Gdy
dostrzegasz u niej dary Ducha Świętego oraz owoce Ducha Świętego.
Co wtedy myślisz? Co to może mówić o Tobie, Twoim wnętrzu, Twoich pragnieniach?
Oddaj to Jezusowi.
4. Obietnica Boża wypowiedziana przez proroka Joela.
(Przeczytaj powoli wersety od 17 do 21).
Co Ciebie porusza w tej obietnicy, w tym fragmencie? Jakie myśli, pragnienia, a może
zwątpienie Tobie towarzyszą?
Opowiedz o tym szczerze i otwarcie Jezusowi.
5. „ 
Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego

świadkami. 33 W
 yniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha
Świętego i zesłał Go, 34 jak to sami widzicie i słyszycie. (…).”
Jezus za Ciebie umarł i Zmartwychwstał!!! Dał obietnicę, że ześle Ducha Świętego i
nie pozostawi Cię sierotą (J 14, 15 - 18)i On obietnicy dotrzymuje.
Uwielbiaj Go za tak wielkie dary i tak wielką niezasłużoną łaskę względem Ciebie.
Rozmowa końcowa.
Zakończ modlitwą Ojcze nasz.

