
Życie i listy św. Pawła (1)

Od faryzeusza-prześladowcy do Apostoła Narodów (Dz 9; 22; 26)

(1) Zdanie-klucz: Ja jestem Jezus (…) Ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i 
świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię. (Dz 26,15.16)

(2) Źródła do poznania życia św. Pawła: (a) Dzieje Apostolskie  (zwł. Dz 9-28)
(b) Listy Pawłowe (zwł. Ga 1; Flp 3 i in.)

(3) Dzieje Apostolskie o Pawle

• treść Dz – ilustruje proces rozprzestrzeniania się Ewangelii, zamierzony przez Jezusa i 
realizowany pod kierunkiem Ducha Świętego  [ Jerozolima → … → Rzym ]

• autor Dz (św. Łukasz) poświęca Pawłowi znaczną część księgi (Dz 9-28 !) 

• św. Łukasz – bezpośredni uczestnik pierwszych misji, towarzysz podróży misyjnych św. 
Pawła → zna Pawła z pierwszej ręki”, spędził z nim dużo czasu

(4) Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym: początek misji św. Pawła – doświadczenie Boga

• trzykrotne (!) opowiadanie w Dziejach Apostolskich

• (i)Dz 9,1-30  - narracja po męczeństwie Szczepana i nawróceniu Samarii
(ii) Dz 22,5-21 - apologia Pawła wobec Żydów  w Jerozolimie
(iii) Dz 26,12-18 - apologia Pawła przed Herodem  Agryppą

(5) Długo przygotowywany przełom: Szaweł (Saul) urodzony w Tarsie w Cylicji (diaspora); 
- wykształcenie greckie i żydowskie (por. Dz 22,3)

(6) Wiara w jednego Boga

- monoteizm (por. Pwt 6,4-9 → Bóg jest jedyny: Szma Israel: Adonaj Elohejnu, Adonaj ehad)
- modlitwa od najmłodszych lat + gorliwość w zachowywaniu Prawa (= Torah)
- faryzeusz (Dz 23,6; Flp 3,5) → wiara w jednego Boga była motorem życia Szawła

(7) Żyd z krwi i kości: 

• 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)

(8) Wątpliwości pobożnego faryzeusza

• Nad czym mógł zastanawiać się Żyd czytający u proroka Izajasza o “cierpiącym Słudze 
Pańskim”? (Kim On będzie? Jak pogodzić cel Jego misji z oczekiwaniami politycznymi?)

• Spotkanie ze Szczepanem (Dz 7,58; 8,1) W imię czego/kogo człowiek przeze  mnie 
kamienowany potrafił przebaczyć?

(9) Spotkanie pod Damaszkiem: Zostałem zdobyty przez Chrystusa (Flp 3,12)

• mniej więcej połowa życia Pawła (ok. 30 roku życia)

• niezwykle silne wydarzenie, które odcisnęło się niezbywalnym piętnem na dalszym życiu 

• 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)
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(10) Przeorientowanie życia

• Nawrócenie (przemiana) zawsze zaczyna się od wnętrza  ( metanoia → … epistrofe )

• Centralne miejsce, które zajmowało Prawo Mojżeszowe (Torah) zajął Jezus Chrystus

• ten sam Bóg, którego czcił przez swoje dotychczasowe życie, objawił mu się w Jezusie 

• por. wyznanie wiary z Rz 10,9: “Jezus jest Panem”→ słowo “Pan”, gr. Kyrios, w Septuagincie 
jest równoważnikiem hebrajskiego Jahwe

(11) Cechy doświadczenia Boga (nie tylko u św. Pawła)

• (1) jest inicjatywą Boga (Chrystusa): pod Damaszkiem Pawła olśniła światłość z nieba, 
usłyszał on głos Jezusa (por. Dz 9,3-5)

• (2) ma na celu posłanie do spełnienia określonej misji: Paweł został posłany, aby zanieść 
imię Jezusa do pogan, królów i do synów Izraela (Dz 9,15); nowość misji Szawła podkreśla 
zmiana imienia na “Paweł”

(12) Jezus Zmartwychwstały

• Paweł spotkał pod Damaszkiem Jezusa Zmartwychwstałego – Tego, który umarł i żyje

• nabrał absolutnego przekonania o zbawczym charakterze śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa

• SKUTEK: odtąd centralnym punktem nauczania Pawła będzie prawda, że Jezus umarł i 
zmartwychwstał dla naszego zbawienia

• fakt zawsze aktualny:  evgh,gertai - gr. czas perfectum (skutek teraźniejszy akcji dokonanej w 
przeszłości), por. 1Kor 15,3-4

(13) Doświadczenie wspólnoty Kościoła

• ślepota Pawła

• posłanie Ananiasza, by ochrzcił Szawła

• NIE ma doświadczenia Chrystusa, bez doświadczenia Kościoła (!)

(14) Doświadczenie wiary, która przemienia życia

• zrozumienie tego wszystkiego nie było wynikiem intelektualnych dociekań Pawła

• wszystko opierało się na żywym doświadczeniu wiary

→ tu leży źródło niezachwianej pewności Pawła w głoszeniu podstawowych założeń jego 
Ewangelii

→ od tej pewności potem nic nie było w stanie go odwieść, nawet największe trudności 
i prześladowania

• żywa wiara opiera się na doświadczeniu Boga

(15) Teksty do przemyślenia: 

(i) 2Kor 12,1-11 + Flp 1,21-26 → doświadczenie Boga jako trwały element życia duchowego 
św. Pawła; dwa inne “spotkania” Pawła z Bogiem

(ii) Ga 1,15-16 → osobiste nawiązanie Pawła do wydarzenia pod Damaszkiem (“wybrał 
mnie/powołał/spodobało się, aby objawić”)

(iii) 1Kor 9,1 (por. 2Kor 4,6; 1Tm 1,12-13; 1Kor 15,8)→ kolejna reminiscencja widzenia pod 
Damaszkiem (“Czyż nie widziałem Jezusa, Pana naszego?”)


