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Wstęp
Oto staje przed nami jedna z najbardziej niezwykłych postaci
chrześcijaństwa, wielki świadek Chrystusa, w zupełnie wyjątkowy sposób wprowadzony przez Ducha Świętego w tajemnicę
Boga-Człowieka, Jezusa z Nazaretu. Staje przed nami duchowy
gigant, mistyk i pisarz, Apostoł Narodów – św. Paweł z Tarsu.
W tym roku mija 2000 lat od jego narodzenia. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rok św. Pawła. Nie chodzi jednak tylko
o celebrowanie rocznicy. Św. Paweł jest cudem działania łaski
Bożej. Całym sobą: życiem, pracą, listami, modlitwą wskazuje
nam Chrystusa i do Niego prowadzi. Chodzi o to, byśmy jeszcze bardziej przylgnęli do Chrystusa, zapuścili w Niego korzenie, na Nim budowali nasze życie i umacniali się w wierze (por.
Kol 2,7). Chodzi o Chrystusa. Osoba i życie św. Pawła mają być
tłem, które pomaga jeszcze bardziej umiłować Chrystusa. Ewangelie mówią o Chrystusie – Jego ziemskim życiu i nauczaniu.
Listy i życie św. Pawła ukazują pełnię mocy Chrystusa żyjącego w Kościele po Zmartwychwstaniu.
Jako mieszkańcy Poznania mamy też szczególny powód,by
czcić św. Pawła, który obok św. Piotra jest Patronem naszego
miasta. Czy są jeszcze miasta, które mają w swoim herbie, tak
jak nasze, postacie św. Apostołów?
Tegoroczną książeczkę ilustrują grafiki francuskiego malarza
Gustawa Doré (1832–1883), słynnego ilustratora Biblii.
Niech kolejna książeczka, którą w czasie wizyty kolędowej chcę oddać w ręce Parafian, poprowadzi nas razem ze św.
Pawłem ku Chrystusowi. Niech osobistym wyznaniem każdego z Was, drodzy Parafianie, staną się słowa Apostoła Narodów:
Zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa (Flp 3,12).
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Dzieciństwo i młodość
Pan Bóg w swojej opatrzności chciał, by przyszły Apostoł Narodów narodził się nie w ojczyźnie Jezusa, ale na terenie zdominowanym przez pogan, w bogatym mieście Tarsie, w Cylicji
(dziś jest to terytorium Turcji), w bliskiej odległości od Morza
Śródziemnego. Tars był miastem przenikniętym przez kulturę grecką, zamieszkiwała w nim jednak znaczna grupa Żydów
wiernych tradycjom religii Mojżesza. Tars leżał na szlaku handlowym. Te wszystkie okoliczności wpłynęły zasadniczo na osobowość Szawła – Pawła.
Jego imię Szaweł (Saul) pochodzi od imienia pierwszego króla Izraela – Saula. Z rodu tego króla, z rodu Beniamina wywodziła się jego rodzina. Drugiego, rzymskiego imienia Paulus – Paweł używał przede wszystkim po nawróceniu. Łacińskie słowo
paulus znaczy mały. Mogło więc nawiązywać do niskiego wzrostu Apostoła i być jednocześnie wyrazem pokory Pawła.
Można się domyślać, że Paweł pochodził z rodziny rzemieślniczej, dość zamożnej i religijnej. Jego rodzice, a po nich i ich
syn, należeli do uprzywilejowanej warstwy Cesarstwa – mieli
obywatelstwo rzymskie. Paweł miał siostrę – poświadczają to
Dzieje Apostolskie (Dz 23,16). W domu rodzinnym wyuczył się
popularnego w Cylicji, choć trudnego rzemiosła wyrobu namiotów i koców z wełny.
Paweł, jako jedyny z apostołów, zdobył gruntowne wykształcenie i w tym sensie można go uznać za intelektualistę. Z pewnością pisanej greki nauczył się w swoim rodzinnym mieście.
Jako młodzieniec udał się do Jerozolimy i kształcił się u słynnego wówczas uczonego, nauczyciela wiary, znawcy Pisma – Gamaliela. Gwałtowny charakter, wrodzona żarliwość religijna,
pchnęły Pawła ku stronnictwu faryzeuszy. Stanowili oni duchową elitę narodu żydowskiego, drobiazgowo przestrzegali przepisów religijnych, dodając do nich liczne dalsze zobowiązania.
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Dla mnie żyć – to Chrystus (Flp 1,21)
Jezus nauczający w synagodze
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Uważali się za powołanych do strzeżenia czystości religii mojżeszowej, w ich przekonaniu dającej gwarancję istnienia narodu wybranego.

Prześladowca Kościoła
Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy
jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu
moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji
moich przodków (Ga 1,13–14).
Prześladowałem tę drogę [chrześcijaństwo], głosując
nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia
mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też
listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem
uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do
Jerozolimy dla wymierzenia kary (Dz 22,4–5).
Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów
i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem
Kościół Boży (1 Kor 15,9).
Jest rzeczą mało prawdopodobną, by Szaweł zetknął się osobiście z Chrystusem. Jednak kiedy „sekta chrześcijan” – tak nazywali wyznawców Chrystusa duchowi przywódcy narodu żydowskiego – zaczęła się rozrastać, Szaweł z właściwą sobie gorliwością rozpoczął walkę z chrześcijanami, widząc w nich zagrożenie dla czystości wiary. Asystował przy śmierci pierwszego
męczennika, diakona Szczepana i sam prosił Arcykapłana o pozwolenie na rozprawienie się ze wspólnotą chrześcijan w Da-
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Panie Jezu, przyjmij ducha mego!
Panie, nie poczytaj im tego grzechu!
Kamienowanie Szczepana (Dz 7,54–8,1)
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maszku, stolicy sąsiedniej Syrii. Dzieje Apostolskie używają drastycznych określeń opowiadając o tym, jak Szaweł niszczył Kościół, jak żądny był zabijania i siał grozę (por. Dz 8,3; 9,1).

Nawrócenie
W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba.
Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił
do mnie: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? – odpowiedziałem. Rzekł do
mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu,
który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc:
Co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie:
Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko,
co masz czynić. Ponieważ zaniewidziałem od blasku
owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.
Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie
Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj! W tejże chwili spojrzałem na niego, on zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego,
i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś.
Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!
A gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, wpadłem w zachwycenie. Ujrzałem Go: Spiesz się
i szybko opuść Jerozolimę – powiedział do mnie – gdyż
nie przyjmą twego świadectwa o Mnie. A ja odpowiedziałem: Panie, oni wiedzą, że zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w Ciebie, i biczowałem w synagogach, a kiedy przelewano krew Szczepana, Twego
świadka, byłem przy tym i zgadzałem się, i pilnowa-
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Olśniła go nagle światłość z nieba, upadł na ziemię
Nawrócenie Szawła (Dz 9,1–19)
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łem szat jego zabójców. Idź – powiedział do mnie – bo
Ja cię poślę daleko, do pogan (Dz 22,6–21).
Trudno dodawać komentarz do tego niezwykłego zdarzenia,
trzykrotnie opisanego na kartach Dziejów Apostolskich (jak wyżej oraz Dz 9,3–19; 26,12–19). Tak jak narodzenie Chrystusa
zmieniło bieg dziejów świata, tak nawrócenie Szawła zmieniło bieg dziejów Kościoła. Chrystus zdobył dla siebie geniusza,
który pomógł przezwyciężyć opór przed odstępstwem od zwyczajów religii żydowskiej i w najwyższym stopniu spełnił nakaz misyjny dany przez Pana przy Wniebowstąpieniu. Szaweł
z prześladowcy stał się żarliwym świadkiem Zmartwychwstałego, bezkompromisowym wojownikiem o zdobycie wszystkich ludzi dla Chrystusa. Nie należał do grona dwunastu Apostołów wybranych przez Chrystusa, a mimo to mówimy o nim
jako o Apostole. Swoją gorliwością i ofiarną pracą przewyższył
pozostałych braci w urzędzie apostolskim. Apostołowie to wysłannicy Boga, filary Kościoła Chrystusowego.

Podróże misyjne
Szaweł nie tylko się nawrócił, ale zgodnie z wolą Chrystusa został największym misjonarzem. Spełniły się w całej rozciągłości słowa, które usłyszał w Damaszku chrzciciel Pawła, Ananiasz, kiedy bał się pójść do Szawła, dotychczasowego prześladowcy Kościoła:
Idź – odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie
tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje
do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu,
jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia
(Dz 9,15–16).
Odtąd dla św. Pawła jedynym celem życia było zdobycie całego świata dla Chrystusa. Stał się niejako strategiem Ewange-
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lii, żołnierzem, który walczy o dusze wszystkich ludzi. Jakże
chętnie do obrazu walki i przymiotów żołnierza odwołuje się
w swoich listach!
Wolą Bożą było, by właśnie ten, który jako faryzeusz znał dokładnie prawo religii żydowskiej i kochał swój naród, zdjął z rodzącego się Kościoła szatę judaizmu. To św. Paweł, i pod jego
wpływem zwołany Sobór Jerozolimski w 49 r. ogłosił, że aby
być chrześcijaninem nie trzeba najpierw przyjmować zwyczajów i zasad religii żydowskiej. To on uwiarygodnił Ewangelię
w oczach pogan: Rzymian, politycznych władców ówczesnego
świata i Greków, których kultura dominowała w sferze duchowej. To inteligent Paweł po nieudanej próbie pozyskania ówczesnej inteligencji dla chrześcijaństwa, po mowie wygłoszonej na
ateńskim Areopagu (por. Dz 17,16–33) zwrócił się w swoim nauczaniu przede wszystkim ku ludziom prostym, ku mieszkańcom miast: kupcom, rzemieślnikom i niewolnikom. Na nich się
nie zawiódł ani on, ani w swych przyszłych dziejach Kościół.
Niemal zaraz po nawróceniu Paweł rozpoczyna działalność
misyjną. Dzieje Apostolskie mówią, że już w Damaszku głosił
Chrystusa w tamtejszej synagodze. Jednak na wielkie łowy dusz
ludzkich przyszedł czas później. Przez trzy lata Paweł przebywał w odosobnieniu, w modlitwie przygotowywany przez łaskę
do przyszłego dzieła. Po pobycie w Jerozolimie i zapoznaniu się
z Piotrem i pozostałymi Apostołami oficjalnie rozpoczyna działalność misjonarską, najpierw w swoim mieście Tarsie i w Antiochii. Potem wyrusza w swoje wielkie podróże.
Dzieje Apostolskie mówią o trzech wielkich wyprawach misyjnych św. Pawła. Pierwsza podróż misyjna przypadła na lata
45–49, a więc rozpoczęła się 9 lat po nawróceniu i objęła, obok
Cypru, środkową część Azji Mniejszej. Nauczanie Pawła wszędzie spotykało się z przychylnością pogan i wrogością ze strony Żydów.
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Na lata 50–52 po narodzeniu Chrystusa przypada druga
wyprawa misyjna. Poprzedził ją wspomniany już Sobór Jerozolimski. Tym razem Paweł dotarł z głoszeniem słowa Bożego
poza teren Azji, do rdzennej Grecji, do Filippi, Tesaloniki, do
Aten, Koryntu i do Efezu, miasta greckiego w dzisiejszej Turcji. W tej podróży towarzyszyli Pawłowi: Barnaba, Sylas i Marek Ewangelista.
Trzecią podróż misyjną, najdłuższą w czasie i przestrzeni,
odbył Paweł w latach 53–58. Dłuższy czas zatrzymał się wówczas w Efezie i Koryncie. Z tych miast wysłał listy do Koryntian,
Galatów i list do Rzymian, który miał utorować drogę Apostoła
do stolicy ówczesnego świata. W Liście do Rzymian i w 1 Liście
do Koryntian znajdujemy wzmiankę o planowanej przez Apostoła podróży do Hiszpanii. Nie ma jednak dowodów na to, że
te plany udało się Pawłowi zrealizować.
Do Rzymu dotarł, ale jako więzień. Po trzeciej wyprawie misyjnej Paweł został zaatakowany w Jerozolimie przez miejscowych Żydów, którzy postanowili za wszelką cenę go zabić. Ratunkiem stało się uwięzienie przez Rzymian i odwołanie się
przez Pawła do sądu cesarza – jako obywatel Rzymu miał takie
prawo. Szczegóły uwięzienia i podróż przez Morze Śródziemne w dramatyczny sposób opisują Dzieje Apostolskie w rozdziałach 21–28. Okręt wiozący Pawła rozbił się u wybrzeży Malty.
Trzy miesiące pobytu na tej wyspie pozwoliły Apostołowi i tam
zbudować podwaliny pod Kościół Chrystusowy. Malta należy
i dziś do najbardziej katolickich krajów świata.
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Jezus, którego wam głoszę, jest Mesjaszem
Św. Paweł w Tesalonice (Dz 17,1–9)
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Listy Apostoła Pawła
Pisarstwo nie było dla św. Pawła pierwszym celem życiowym.
Pisma, jakie po nim pozostały świadczą jednak o jego wysokiej
kulturze i talencie literackim. Paweł pisał z potrzeby chwili, nie
myśląc o tym, że jego listy zostaną włączone do zbioru ksiąg
Nowego Testamentu. Listy św. Pawła są najwspanialszym dopełnieniem Ewangelii Chrystusa. Tchnie z nich żarliwa wiara,
jasna nauka chrześcijańska, gorąca miłość do Boga i człowieka,
które udzielają się czytelnikom.
Znamy 13 listów Apostoła, choć napisał ich z pewnością więcej. W Liście do Kolosan mowa jest o liście do wspólnoty Kościoła w Laodycei. Obecnie odchodzi się od przekonania, że
św. Paweł był autorem Listu do Hebrajczyków, co oczywiście
nie umniejsza wartości tej księgi Nowego Testamentu i jej natchnionego przez Boga charakteru. Papież Benedykt XVI, idąc
za dawną tradycją, wskazuje jako autora tego listu współpracownika Pawła – Barnabę. Najczęściej nazwy listów pochodzą
od nazw miast, w których mieszkali ich adresaci. Obok adresatów zbiorowych, jakimi byli chrześcijanie różnych wspólnot, są
w listach św. Pawła bardzo osobiste prośby i pozdrowienia kierowane do konkretnych osób. Np. w najkrótszym z jego listów,
do Filemona, odnajdujemy ciepłe, serdeczne słowa:
Jeśli poczuwasz się do łączności ze mną […]. Ja, Paweł,
piszę to moją ręką […]. Tak, bracie, niech ja przez ciebie
doznam radości w Panu: pokrzep moje serce w Chrystusie! Piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo
(por. Flm 17–21).
Listy św. Pawła są przede wszystkim świadectwem umiłowania Chrystusa. Chrystus stoi w centrum jego życia. To osobiste
odniesienie do Zbawiciela spotykamy w każdym liście Apostoła. Oto dwa przykłady:
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Dla mnie żyć – to Chrystus (Flp 1,21).
Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Już
nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (Ga 2,19–20).
Miłość do Chrystusa jest dla św. Pawła odpowiedzią serca
i umysłu na nieskończoną miłość Boga do człowieka. Podobnie
jak św. Jan Ewangelista poznaje i przeżywa Boga jako miłość.
Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość
przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (Rz 5,5.8).
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?
Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość,
niebezpieczeństwo czy miecz? […] Ale we wszystkim
tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który
nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co
głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła
nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym (Rz 8,35–39).
Miłość rodzi miłość. Nie ma miłości Boga bez miłości człowieka. W wielu listach św. Pawła, nie tylko w osławionym hymnie o miłości zapisanym w 13 rozdziale 1 Listu do Koryntian,
znajdujemy konkretne pouczenia na temat miłości do drugiego człowieka.
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Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14).
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze
czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to jest możliwe,
o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi
ludźmi! (Rz 12,17–18).
Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Jeden drugiego brzemiona noście (Ga 5,13; 6,2).
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu.
Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim,
bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha (Kol 3,18–21).
Różne przyczyny skłaniały św. Pawła do pisania listów. Adresatami historycznie dwóch pierwszych z tych, które znalazły
się pośród ksiąg Nowego Testamentu, byli mieszkańcy Tesaloniki (dzisiaj Saloniki, portowe miasto w Grecji). Listy te wyjaśniały to, co tamtejsi chrześcijanie opacznie zrozumieli. Przejęci zapowiedzią powtórnego przyjścia Chrystusa porzucili swoje prace i obowiązki oddając się tylko modlitwie. Paweł tak ich
napominał:
W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa
i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was,
bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź
przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański (2 Tes 2,1–2).
Gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie
chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem,
że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami nie-
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potrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy
ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze! (2 Tes 3,10–13).
Św. Paweł podejmował w swoich listach wielkie i trudne zagadnienia dotyczące wiary i zbawienia. Z całą stanowczością odrzucał przekonanie religii żydowskiej, że zbawienie człowieka
zależy od wypełniania prawa mojżeszowego i uczynków przez
to prawo nakazanych. Ten temat podejmują listy do Rzymian,
Galatów i do Efezjan:
Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków.
Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa
Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma
tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni
są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga
usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa (Rz 3,21–24.28).
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga (Ef 2,8).
To u św. Pawła odnajdujemy tekst opisu Ostatniej Wieczerzy, który stał się podstawą redakcji słów przemienienia wypowiadanych przez kapłana podczas Mszy świętej:
Otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że
Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb
i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało
moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!
Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mó-

18

wiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi
mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę! Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie (1 Kor
11, 23–26).
W dalszym, nieprzerwanym ciągu tej katechezy odnajdujemy
– jakże bardzo aktualne i dzisiaj – pouczenie o godnym przyjmowaniu Komunii Świętej:
Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański
niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech
przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając
ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa
i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije (1 Kor 11,27–29).
Co pociągało tak wielu ludzi w tym, co głosił św. Paweł?
Z pewnością nie tylko nauka o „nowym Bogu – Mesjaszu Jezusie”, ale także wielka nowość: ukazanie tego, kim jest człowiek
w oczach Boga i jak wielka jest jego godność.
W [Chrystusie Bóg Ojciec] wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed
Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie
jako przybranych synów (Ef 1,4–5).
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha
Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga,
i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką]
bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga
w waszym ciele! (1 Kor 6,19–20).
Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.
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Wielu z tych, co uprawiali magię,
poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich
Św. Paweł w Efezie (Dz 19,1–20)
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Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy
(Ga 5,24–25).
Te słowa pisał do ludzi żyjących w świecie zdominowanym
przez pogański kult użycia, do ludzi, którzy dopiero co zaczęli się uczyć panować nad sobą, przeżywać swoją seksualność
w prawdziwej Bożej miłości i wolności od grzechu. Minęło niemal dwadzieścia wieków, a problem właściwego traktowania
swojego ciała pozostaje problemem dla wielu ochrzczonych. Słysząc o grzesznych nadużyciach św. Paweł nie wahał się udzielać stanowczych napomnień. Do mieszkańców portowego miasta Tesaloniki tak pisał:
Wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie
się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości (1 Tes
4,3–5.7).
Mieszkańcom innego portowego miasta w Grecji – Koryntu,
wyrzucał nie tylko cudzołóstwo, grzechy nieczyste przeciw naturze człowieka, ale i pijaństwo, jakiego dopuszczali się bezpośrednio po Eucharystii, a także odwoływanie się do pogańskich
sądów i bałwochwalstwo. Jednocześnie to św. Paweł w największym stopniu na kartach Nowego Testamentu rozwija naukę
o przyszłym naszym udziale w Zmartwychwstaniu Chrystusa.
Tej prawdzie wiary poświęca 15 rozdział 1 Listu do Koryntian.
W 1 Liście do Tesaloniczan tak pisał o życiu po śmierci:
Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co
do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak
wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to
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również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim (1 Tes 4,13–14).
Listy św. Pawła są lekturą trudną. Jeśli przy czytaniu nie
wszystko od razu zrozumiemy, warto podejmować wysiłek ich
systematycznego poznawania. Owocem takiego czytania, bardziej od zrozumienia i wiedzy, stanie się ożywienie i umocnienie naszej wiary. Bo według Apostoła:
Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17).
Niech ten krótki i z konieczności wyrywkowy wgląd w bogatą treść listów św. Pawła stanie się zachętą do dokładniejszej
i pogłębionej lektury wszystkich jego pism.
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Męczeńska śmierć Apostoła
Nie mamy dokładnego opisu śmierci św. Pawła. Bez wątpienia
zginął śmiercią męczeńską za czasów panowania cesarza Nerona. Jako datę podaje się 67 r. po narodzeniu Chrystusa. Ponieważ był obywatelem rzymskim, nie podlegał hańbiącej śmierci na krzyżu, ale został ścięty mieczem. Dlatego często na obrazach przedstawia się Apostoła trzymającego w ręku miecz.
Ten miecz jest także symbolem słowa Bożego głoszonego tak
żarliwie przez Pawła. W Liście do Hebrajczyków odnajdujemy
taką oto charakterystykę: Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające
aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4,12). Takie było głoszenie
nauki Chrystusa przez Pawła.
Życie św. Pawła po jego nawróceniu było nieustanną męczeńską walką o zdobycie całego świata dla Chrystusa. W tej
walce doświadczał Paweł niezrozumienia, upokorzeń i prześladowań. Poniósł nadludzkie trudy związane z dalekimi, niebezpiecznymi podróżami. Sam tak pisał o swoim apostolskim posługiwaniu:
Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja
jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez
więzienia; daleko bardziej przez chłosty, przez częste
niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy
razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc
przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach
od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na
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Stoję przed sądem za to, że spodziewam się
zmartwychwstania umarłych
Pojmanie św. Pawła w Jerozolimie (Dz 21,27–23,11)
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morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci;
w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie
i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości,
nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej
z troski o wszystkie Kościoły (2 Kor 11,23–28).
W 2 Liście do Tymoteusza odnajdujemy wzruszające wyznanie św. Pawła poprzedzające jego śmierć. Świadectwo wierności i pełnego oddania życia Chrystusowi:
Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę,
a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na
ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości,
który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia,
a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego (2 Tm 4,6–8).
Grób Apostoła Narodów znajduje się w Rzymie, w Bazylice
św. Pawła za Murami. Bazylika nosząca jego imię nazywa się
„za murami”, jako że stracono go poza Rzymem, gdyż prawo
rzymskie nakazywało, aby wyroki na obywatelach rzymskich
były wykonywane poza murami miasta.
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Trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu
Św. Paweł na Malcie (Dz 28,1–10)
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Modlitwy św. Pawła
Paweł, jak wszyscy pobożni Żydzi, był mężem modlitwy. Podstawą tej modlitwy były psalmy. Na jego rozmodlenie, obok
domowego wychowania, wpłynęło bez wątpienia przyłączenie
się w młodości do ugrupowania faryzeuszy. Niezależnie od naszych negatywnych skojarzeń słowo faryzeusz znaczy przecież
pobożny.
Spotkanie z Chrystusem nadało modlitwie Pawła nowy kierunek. Jest to modlitwa wdzięczności i uwielbienia Boga za Jego
nieskończone miłosierdzie. Listy św. Pawła całe są utkane modlitwą. Można w nich odnaleźć wyznania świadczące o stałej
modlitwie Apostoła. Zawierają wiele krótkich westchnień modlitewnych, ale też modlitwy dłuższe – hymny, najprawdopodobniej używane w liturgii pierwszych chrześcijan.
Św. Paweł nieustannie zachęca w swoich listach do modlitwy. Oto kilka takich wezwań:
Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie
względem was. Bracia, módlcie się także i za nas! (1 Tes
5,17–18.25).
Wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu
Ojcu przez Niego (Kol 3,17).
Prz y każdej sposobności módlcie się w Duchu!
(Ef 6,18).
Sam zapewnia czytelników swoich listów, swoje dzieci duchowe, o nieustannej modlitwie za nich. Możemy mieć nadzieję, że te zapewnienia dotyczą i nas, chrześcijan obecnego czasu.
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Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną
wam w Chrystusie Jezusie (1 Kor 1,4); Modlę się o to,
aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej. […]
Abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa
(Flp 1,9–10).
Św. Paweł był mistykiem, człowiekiem, który w modlitwie
osiągał przez wiarę zjednoczenie z Bogiem. W Liście do Galatów wyznaje:
Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie
otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus
(Ga 1,11–12).
W 2 Liście do Koryntian z pokorą wspomina inne swoje mistyczne przeżycie:
Jeżeli trzeba się chlubić – choć co prawda nie wypada
– przejdę do widzeń i objawień Pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy
w ciele – nie wiem, czy poza ciałem – też nie wiem, Bóg
to wie –został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem,
że ten człowiek – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, [też nie wiem], Bóg to wie – został porwany do
raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać (2 Kor 12,1–4).
Niech i nam udzieli się duch modlitwy, tak jak przenikał on
życie św. Pawła Apostoła. Modlitwa jest najważniejsza w życiu
duchowym każdego człowieka. Nawet jeśli w naszej ocenie jest
ona nieudana i bezowocna, trzeba ją na przekór wszelkim trudnościom i pokusom podejmować. Odnajdujemy w Dziejach Apo-
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stolskich wzruszający przykład modlitwy św. Pawła zanoszonej
w wielkim udręczeniu. W czasie drugiej wyprawy misyjnej, razem ze swoim pomocnikiem Sylasem głosił słowo Boże w Filippi. Spotkało ich wielkie niepowodzenie:
Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu
wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując
strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy
taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla
bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy
Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu.
A więźniowie im się przysłuchiwali (Dz 16, 22–25).
Apostoł nie załamał się ani nie zniechęcił, nie miał pretensji do Pana Boga. Modlitwa w tak trudnych warunkach przyniosła nie tylko pociechę duchową, ale uwolnienie z więzienia i co najważniejsze – nawrócenie strażnika więzienia i całej jego rodziny. Modlitwa zawsze przynosi dobre owoce, jeśli
tylko jesteśmy jej wierni. Obyśmy na wzór św. Pawła byli ludźmi modlitwy!
Źródłem modlitwy człowieka jest działanie Ducha Świętego.
Przypomina o tym św. Paweł w Liście do Rzymian:
Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8,26).
Na zakończenie tego opracowania przekazuję kilka dłuższych modlitw zaczerpniętych z listów św. Pawła. Zechciejmy
się nimi modlić, a może nawet nauczyć się ich na pamięć. Będzie się z nami wtedy modlił św. Apostoł.
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Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża (Ga 2,19)
Ukrzyżowanie Jezusa
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Uwielbienie mądrości Boga (Rz 11,33.36; 16,25–27)
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga!
Jakże niezbadane są Jego wyroki
i nie do wyśledzenia Jego drogi!
Albowiem z Niego i przez Niego,
i dla Niego [jest] wszystko.
Jemu chwała na wieki! Amen.
Temu, który ma moc utwierdzić was
zgodnie z Ewangelią
i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa,
zgodnie z objawioną tajemnicą,
dla dawnych wieków ukrytą,
teraz jednak ujawnioną,
a przez pisma prorockie
na rozkaz odwiecznego Boga
wszystkim narodom obwieszczoną,
dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze,
Bogu, który jedynie jest mądry,
przez Jezusa Chrystusa,
niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.

Hymn uwielbienia Boga Ojca (Ef 1,3–10)
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa;
On napełnił nas
wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich – w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie
jako przybranych synów
przez Jezusa Chrystusa,

31

według postanowienia swej woli,
ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew
– odpuszczenie występków,
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli
według swego postanowienia,
które przedtem w Nim powziął
dla dokonania pełni czasów,
aby wszystko na nowo zjednoczyć
w Chrystusie jako Głowie:
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Hymn uwielbienia Chrystusa (Flp 2,6–11)
Chrystus, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym
aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał, że
Jezus Chr ystus jest PA NEM
ku chwa le Boga Ojca. A men.
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