
     

    V Niedziela Wielkanocna    
                           

J 14, 1- 12,   14 maja  2017 
 

(1) Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie 

wierzcie. (2) W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak 

nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam 

miejsce. (3) A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i 

zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. (4) Znacie 

drogę, dokąd Ja idę. (5) Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, 

dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? (6) Odpowiedział mu Jezus: Ja 

jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak 

tylko przeze Mnie. (7) Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale 

teraz już Go znacie i zobaczyliście. (8) Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż 

nam Ojca, a to nam wystarczy. (9) Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak 

długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, 

zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? (10) Czy nie 

wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam 

mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam 

dokonuje tych dzieł. (11) Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. 

Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same 

dzieła. (12) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, 

będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe 

od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. 
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Najgłębsze pragnienie 
 

Perykopa,  J 14, 1 - 12, którą liturgia Kościoła podaje do rozważenia w piątą niedzielę 

wielkanocną, stanowi część Mowy pożegnalnej Jezusa. W Ewangelii św. Jana mowa ta jest 

dużo bardziej rozbudowana niż w ewangeliach synoptycznych. Jezus wypowiada ją w 

Wieczerniku, w przeddzień swojego odejścia z tego świata. To wszystko sprawia, że są to 

słowa niezwykle ważne dla Kościoła.  
 

Jest to swoisty testament Pana, w którym porusza On wiele tematów 

związanych z życiem i misją Kościoła oraz każdego z uczniów. 
 

Bezpośrednim kontekstem poprzedzającym J 14, 1 - 12 jest dialog, który Jezus odbył z 

Piotrem. Padają tam słowa o odejściu Jezusa z tego świata. Piotr pyta: "Panie, dokąd 

idziesz?" (J 13, 36). W odpowiedzi słyszy tajemniczą odpowiedź: "Dokąd Ja idę, ty teraz 

za Mną pójść nie możesz" (J 13, 36). Tak zostaje wprowadzony temat odejścia Jezusa, 

który jest jednym z głównych wątków perykopy. 

Z wersetu J 14, 1 wynika, że zapowiedź odejścia Jezusa wzbudziła w uczniach lęk, a 

nawet trwogę. Mistrz mówi bowiem do nich: "Niech się nie trwoży serce wasze". Słowo 

"trwożyć się" (gr. tarassesthai) występuje jeszcze w J 13, 21. Jezus odczuł trwogę po 

oświadczeniu, że musi wypełnić się Pismo. Teraz uczniowie są strwożeni zapowiedzią Jego 

odejścia. Jest wśród nich Piotr. Słowa Jezusa z J 13, 21 powrócą jeszcze w rozszerzonej 

formie w J 14, 27: "Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka". 
 

 W Starym Testamencie takie wezwanie odnajdujemy w Pwt 1, 21, w którym Mojżesz 

zwraca się do całego narodu wybranego, aby się nie bał w związku z zapowiedzią jego 

odejścia i powierzenia narodu w ręce Jozuego. Sam Jozue też wzywa naród: "Nie bój się                  

i nie lękaj" (Joz 1, 9).  

Podobne wezwanie pojawiło się w ustach Dawida przy okazji formułowania przez niego 

ostatniej woli i wyznaczenia Salomona swoim następcą (1 Krl 2, 1-9). 
 

Kolejne zdanie, które Jezus wypowiada, również możemy traktować jako wezwanie. 

Choć większość przekładów (także Biblia Tysiąclecia) grecki czasownik pisteuete oddaje               

w formie oznajmującej ("wierzycie"), równie dobrze można przełożyć go w trybie 

rozkazującym. Wtedy zdanie to brzmiałoby: "Wierzcie w Boga!" (J 14, 1).  

 

 Jezus wzywa do wiary w Boga Ojca i siebie. 

 

Po ogólnym wezwaniu do wiary w Boga Jezus oświadcza: "W domu Ojca mego jest 

mieszkań wiele" (J 14, 2a). Ciekawe, że ewangelista nie używa tutaj słowa oikos, które w 

tradycji biblijnej i u Jana oznacza świątynię jako miejsce przebywania Boga z ludźmi.  



Używa za to słowa oikia, które nie wiąże się ze świątynią, czyli konkretnym miejscem 

na ziemi, ale odsyła do relacji międzyosobowych między ludźmi a Bogiem.  
 

Tak więc "wiele mieszkań" w domu ojca oznacza wiele relacji osobowych - Ojciec, Syn, 

uczniowie, inni wierzący.  

Werset J 14, 2b: "Idę przecież przygotować wam miejsce" - nie jest do końca jasny. 

Albo Jezus mówi, że Jego odejście stanowi dowód, że w domu Ojca jest wiele mieszkań, albo 

zapewnia uczniów, że idzie przygotować im miejsce, dlatego powinni pokładać w Nim 

ufność. Tak czy inaczej, Jezus nie przedstawia się tu jako "budowniczy" owych mieszkań, ale 

jako ten, który dostosowuje je do konkretnego człowieka i niejako go w "domu Ojca" 

anonsuje. 

Werset J 14, 3 wprowadza temat powrotu. Jezus zapowiada, że "znowu powróci". 

Zostanie on rozwinięty, w następnym fragmencie Mowy pożegnalnej, od J 14, 15. Chodzi o 

powrót Jezusa po Jego uwielbieniu w Duchu Świętym, czyli o paruzję, którą Jan pojmuje 

jako czas Ducha Świętego, aktualizujący wydarzenie krzyża, z którym łączy się zabranie 

uczniów ze sobą: "Zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem" (J 

14, 3). 

W J 14, 5 Tomasz zadaje Jezusowi dwa pytania. Jedno odnosi się do miejsca, do którego 

Jezus zdąża, a drugie do drogi, która do niego prowadzi. 

Najpierw trzeba zauważyć, że apostoł Tomasz w Ewangelii św. Jana reprezentuje tych 

uczniów, którzy trwali w Kościele, ale jednocześnie nosili w swoim sercu pytania i niepokoje 

dotyczące wiary.  

Jak w Wieczerniku Tomasz jest rzecznikiem tych wszystkich, którzy zadają sobie 

fundamentalne pytanie dotyczące zmartwychwstania, tak tutaj, również w Wieczerniku, ale 

wcześniej, Tomasz pyta o życie wieczne z Bogiem. W odpowiedzi na Tomaszowe 

wątpliwości co do drogi do Boga Jezus odpowiada, że sam jest drogą, a następnie wskazuje, 

dokąd ta droga prowadzi. 
 

 Werset J 14, 6 według wielu komentatorów zajmuje centralne miejsce w tym 

fragmencie Mowy pożegnalnej. 
 

 Jezus stwierdza, że jest "drogą, prawdą i życiem". Kontekst wskazywałby, że 

kluczowym terminem w owej triadzie jest termin "droga". Może nawet uprawniona byłaby 

parafraza:  

"Ja jestem droga prowadząca do prawdy i życia". 

 

Motyw drogi oczywiście wiąże się z tematem odejścia Jezusa po to, aby przygotować 

uczniom mieszkanie w domu Ojca. Zapowiada On bowiem powtórne przyjście do uczniów, 

aby ich zabrać tam, gdzie On już jest.  

 



W ten sposób zapewnia ich o ostatecznym zbawieniu, które ufundowane jest na 

wydarzeniu krzyża. Umierając na krzyżu, stał się dla uczniów drogą, gdyż przez mękę 

jednoczy ich w sobie. W ten sposób jest nie tylko tym, który wskazuje drogę, ale sam jest 

drogą prowadzącą do Ojca. 
 

Pojęcie prawdy, podobnie jak pojęcie drogi, łączy się tutaj z wcieleniem i krzyżem 

Jezusa. Jest On prawdą przez swoje zjednoczenie z Ojcem i ofiarowaniem siebie. 

  

Ważne, abyśmy o prawdzie myśleli w biblijnej perspektywie. 
 

A w Biblii prawda jest przymiotem Boga powiązanym z Jego wiernością wobec swojego 

słowa. Przez ofiarę Jezusa Bóg jest wierny swoim obietnicom, co stanowi pieczęć 

prawdziwości Jego objawienia. 
 

Z kolei pojęcie życia trzeba umieścić w kontekście innych miejsc Ewangelii św. Jana               

(J 1, 4; 5, 26). Przez wcielenie Jezus ma w sobie życie, które znajduje się w wiecznym 

posiadaniu Słowa. Przez swoją śmierć na krzyżu Jezus będzie mógł doprowadzić uczniów do 

wiecznej jedności ze sobą. Właśnie w tej perspektywie Jezus wskazuje na siebie jako na 

życie. W ten sposób życie staje się synonimem prawdy, gdyż obydwa te terminy wskazują na 

ostateczne przeznaczenie uczniów. 
 

Następną postacią, po Tomaszu, która wchodzi w dialog z Jezusem, jest Filip. 
 

 W czwartej ewangelii odgrywa on dużą rolę, gdyż pojawia się on na jej kartach aż 

jedenaście razy, podczas gdy w ewangeliach synoptycznych występuje tylko w wykazach 

Dwunastu (np. Mk 3, 16-19). To on właśnie w omawianym fragmencie prosi o ukazanie 

Ojca: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy" (J 14, 8). 
 

W ogóle w Ewangelii św. Jana Filip pełni rolę pośrednika.  
 

 Pośredniczy między Jezusem a uczonym w Piśmie Natanaelem, kierując do niego 

takie same słowa, jakie Jezus skierował do pierwszych uczniów:                            

"Chodź i zobacz" (J 1, 46).  

 Pośredniczy też między Jezusem a Grekami, którzy w Jerozolimie chcieli zobaczyć 

Jezusa (J 12, 20).  

 W omawianym fragmencie Filip pośredniczy między Jezusem a pozostałymi 

uczniami. 

 

Odpowiedź Jezusa jest wymowna. Składa się z dwóch części. 

 

 Pierwsza to wyjaśnienie. Streszcza się ono w stwierdzeniu: 

 "Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" (J 14, 9) 



Słychać w nim nawiązanie do trzech atrybutów Jezusa, o których była mowa wcześniej: 

do drogi, prawdy i życia. 
 

Druga część odpowiedzi ma charakter perswazji. Przekonuje On uczniów do wiary. 

Inaczej mówiąc, domaga się uznania z ich strony. Przedmiotem tej wiary jest prawda o 

przebywaniu Jezusa w Ojcu, a Ojca w Nim. Jezus pyta: "Czy nie wierzysz?" (J 14, 10). 

Innym przedmiotem wiary są słowa wypowiedziane do uczniów. Jezus mówi: "Wierzcie 

Mi" (J 14, 11). Ostatecznym przedmiotem wiary jest osoba Jezusa jako tego, który 

przekazuje prawdę i wskazuje drogę: "Kto we Mnie wierzy, będzie dokonywał tych 

dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca" 

(J 14, 12). 

Jezus występuje tu jako pośrednik między uczniami a Ojcem. Domaga się od nich wiary 

w obietnice, wymaga zawierzenia Jego słowom i wierności przykazaniom. 
 

Konstrukcja gramatyczna oryginalnej wersji zdania: "Kto Mnie zobaczył, zobaczył 

także i Ojca" - pozwala tłumaczyć je w czasie teraźniejszym, do czego skłania też kontekst. 

Może ono więc przyjąć formę: 
 

"Kto mnie widzi, widzi także i Ojca", 
 

 a w tym brzmieniu mówi ono nie o jednostkowym akcie, lecz o stanie stałym. ważne też, 

że na oznaczenie widzenia użyto greckiego czasownika horao.  
 

W Ewangelii św. Jana to coś więcej niż zwykłe fizyczne patrzenie, przyglądanie się 

(podobnie jak czasownik theoreo oznacza zazwyczaj kontemplację, wnikanie w sprawy 

dostępne tylko dla wierzących, głębokie doświadczenie duchowe).  
 

Używając tego czasownika, ewangelista mówi o:  

 zauważeniu przez uczniów Jezusa kroczącego po jeziorze (J 6, 19),  

 zbawczym wymiarze patrzenie na Syna przez wiarę (J 6, 40),  

 rozpoznaniu w Jezusie wysłańca Bożego (J 12, 45). 
 

Przedmiotem tego widzenia - kontemplacji mogą być też znaki, na przykład  

 cuda zdziałane przez Jezusa w Jerozolimie (J 2, 23),  

 Jego słowa skierowane do Samarytanki, dzięki którym poznała, że jest On 

prorokiem (J 4, 19),  

 płótna rozrzucone w pustym grobie (J 20, 6).  

 

Czasownik ten użyty w omawianym fragmencie w formie perfectum, czyli czasu 

przeszłego dokonanego, odnosi się doskonale do tak zwanej preegzystencji Jezusa, 

czyli widzenia - kontemplowania Bożej rzeczywistości, w jakiej Syn Boży 

uczestniczył przed wcieleniem. 



W wersecie J 14, 11 Jezus przekonuje z kolei, że to, co mówi o swojej jedności z Ojcem, 

jest godne wiary, gdyż Jego słowa potwierdzają czyny. Wiara w słowa Jezusa nie jest ślepa, 

bo opiera się na doświadczeniu ich zgodności z czynami. 
 

Podsumowanie tej wypowiedzi rozpoczyna się od charakterystycznej dla Jana formuły 

amen, amen ("zaprawdę, zaprawdę" (J 14, 12)). Jezus uroczyście tutaj zapewnia, że 

wierzący w Niego będą dokonywać takich dzieł, jakich On sam dokonuje, a nawet 

większych. Jezus domaga się zaufania, gdy tłumaczy uczniom konieczność odejścia.  

 

Dowodem na prawdę Jego słów mają być dzieła, jakich dokonają w Jego imię. Odejście 

Jezusa nie oznacza zakończenia procesu zbawienia świata. Od swoich uczniów Jezus 

oczekuje kontynuacji Jego misji. 

 
 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Augustyn 
 

Droga do Boga 

 
Ta jest wspólna dla wszystkich droga wyzwolenia duszy, to znaczy droga udzielona z 

miłosierdzia Bożego wszystkim narodom, o której wieść już zaiste przyszła do jednych narodów, a 

do innych przyjdzie w przyszłości. I nie godziło się, ani nie będzie się godziło pytać: Czemu teraz 

dopiero? – albo: Czemu tak późno? – bo nie ludzkiemu rozumowi badać wyroki Tego, co ją zesłał...  

Ta jest – powtarzam – dla wszystkich wspólna droga wyzwolenia wierzących, o której 

Abraham prawy otrzymał zapowiedź Bożą: „W nasieniu twoim błogosławione będą 

wszystkie narody” (Rdz 22, 18). Ten był wprawdzie z pochodzenia Chaldejczykiem, lecz aby 

taką obietnicę dobrze zrozumiał i aby nasienie to pleniło się, „rozporządzone przez anioła w 

ręku Pośrednika” (Ga 3, 19), w którym by była owa dla wszystkich wspólna droga wyzwolenia 

duszy, czyli droga wszystkim narodom dana, otrzymał Abraham rozkaz wyjścia z ziemi swojej i od 

rodziny swojej, i z domu ojca swego. On tedy pierwszy, wyzwolony z przesądów chaldejskich, 

uczcił posłuszeństwem jednego prawdziwego Boga, szczerze uwierzywszy w ową Jego obietnicę.  

 

Ta jest wspólna dla wszystkich droga, o której w proroctwie świętym powiedziano: „Niech się 

nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nas; niech rozświeci oblicze swe nad nami, żebyśmy 

poznali na ziemi drogę Twoją: między wszystkimi narodami zbawienie Twoje”                         

(Ps 67[66], 2n).  

Stąd wiele wieków później, gdy Zbawiciel przyjął na siebie ciało z nasienia Abrahama, tak sam 

o sobie mówi: „Jam jest droga, prawda i żywot”.  



Ta jest droga dla wszystkich wspólna, o której tak dawno prorokowano: „I będzie                           

w ostateczne dni jawna góra Pańska, przygotowana na wierzchołku gór i wywyższy się 

nad pagórki i przybędą do niej wszystkie narody, i wstąpią mnogie szczepy i powiedzą: 

«Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską i do domu Boga Jakuba, i oznajmi nam drogę 

swoją, i wnijdziemy na nią. Z Syjonu bowiem wynijdzie Zakon, a słowo Pańskie                          

z Jeruzalem»” (Iz 2, 2n).  
 

Droga ta więc nie jest drogą jednego narodu, lecz wszystkich narodów; a Zakon i słowo 

Pańskie nie pozostały na Syjonie i w Jerozolimie, lecz wyruszyły stamtąd, aby się wszędzie 

rozpłynąć.  

Stąd też sam Pośrednik po zmartwychwstaniu swoim rzekł do zdumionych apostołów: 

„Musiało się wypełnić, co jest napisane w Zakonie, Prorokach i Psalmach o Mnie”.  

 

Tedy oświecił ich umysły, aby zrozumieli Pismo i rzekł im, że trzeba, aby Chrystus wycierpiał, 

i powstał z umarłych trzeciego dnia, i żeby była przepowiadana w imię Jego pokuta i odpuszczenie 

grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem (Łk 24, 44–47). Ta jest przeto dla 

wszystkich wspólna droga wyzwolenia duszy, którą aniołowie święci i święci prorocy wytknęli, jak 

mogli, w nielicznych ludziach obdarowanych łaską Bożą, a nade wszystko w narodzie hebrajskim, 

którego samo państwo było niejako poświęcone na wieszczenie i przepowiadanie państwa Bożego 

złożonego ze wszystkich narodów...  

Ta droga oczyszcza całego człowieka i przygotowuje śmiertelnika we wszystkich jego 

częściach na nieśmiertelność. Aby nie szukać innego oczyszczenia dla tej części człowieka, którą 

Porfiriusz nazywa rozumną, a innego dla owej, którą zowie duchową, a jeszcze innego dla ciała, 

przeto najprawdziwszy i najpotężniejszy Oczyściciel i Zbawca przyjął na siebie całe 

człowieczeństwo. Poza tą drogą,  której nigdy rodzaj nie był pozbawiony, ani wtedy, gdy te rzeczy 

były przepowiadane, ani gdy je już jako dokonane rozgłaszano, nikt wyzwolony nie był, nie jest i 

nie będzie... Ci, co nie wierzą w niezawodność tej drogi wiodącej nas aż do oglądania Boga i 

trwania przy Nim na wieki, drogi opartej na prawdzie Pisma Świętego, które nam ją wskazuje i 

zaleca, a nie wierząc, też jej nie rozumieją – ci mogą ją zwalczać, ale zwalczyć jej nie zdołają. 

 

 św.  Augustyn 
 

W domu Ojca mego mieszkań jest wiele 

 
Co to znaczy: „W domu Ojca mego mieszkań jest wiele”?  

Czyż nie to, że się o siebie lękali? Toteż usłyszeć musieli: „Niech się nie trwoży serce 

wasze”. Któż bowiem z nich się nie lękał, skoro najbardziej zaufanemu i najodważniejszemu 

powiedziano: „Zanim kogut zapieje, trzykroć się Mnie zaprzesz” (J 13, 38). 
 

 Jakby więc od Pana czekało ich odtrącenie, słusznie się zlękli; skoro jednak usłyszeli:                     

„W domu Ojca mego mieszkań jest wiele; gdyby było inaczej, powiedziałbym 

wam, bo idę przygotować wam miejsce”, pocieszyli się (w trwodze), będąc pewni i ufając, 



że gdy miną niebezpieczeństwa pokus, z Chrystusem pozostaną u Boga. Lecz ze względu na to, iż 

jeden od drugiego silniejszy, jeden od drugiego mądrzejszy, jeden od drugiego sprawiedliwszy, 

jeden od drugiego świętszy, „w domu Ojca mego mieszkań jest wiele”; żaden z nich nie 

będzie wykluczony z owego domu, w którym każdy otrzyma mieszkanie według swej zasługi. 
 

 Równy jest bowiem denar dla wszystkich, którzy pracowali (w winnicy), nie rozróżniając tych, 

którzy mniej lub więcej się trudzili (Mt 20, 9). Ów denar oznacza oczywiście życie wieczne, w 

którym jeden od drugiego nie ma dłuższego życia, bo co do życia w wieczności nie ma nierównej 

miary.  

Jednakże liczne mieszkania oznaczają różny stopień godności będący w życiu wiecznym 

nagrodą za zasługi. Inna jest bowiem jasność słońca, inna księżyca, inna jasność gwiazd, a gwiazda 

od gwiazdy różni się jasnością; tak też i z wskrzeszeniem umarłych (1 Kor 15, 41n).  
 

Podobnie jak gwiazdy, otrzymują święci mieszkania o różnej jasności w królestwie nieba. 

Jednakże z powodu jednego denara, na który sobie każdy zasłużył, nikt od królestwa nie będzie 

odłączony, a Bóg będzie wszystkim we wszystkich (1 Kor 15, 28). A ponieważ Bóg jest miłością  

(1 J 4, 8), to, co ma każdy z osobna, dzięki miłości wspólne jest dla wszystkich. W ten sposób ma 

to, co miłuje w innym, a czego nie posiada. Nic będzie więc żadnej zazdrości wśród mających 

różną jasność, bo we wszystkich będzie panowała jedność miłości. 

 

 św.  Ambroży 
 

Królestwo Chrystusa, królestwo Ojca 
 

 

Najpierw jesteśmy królestwem Chrystusa, później natomiast będziemy królestwem Ojca, bo 

napisano: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze Mnie”.  

Gdy jestem na drodze, jestem Chrystusa; gdy dojdę, będę Ojca, lecz wszędzie przez Chrystusa i 

wszędzie z Chrystusem.  

 

 Dydym Ślepy 
 

Kto Mnie widzi, widzi i Ojca 

 
Jeśli Jednorodzony jest – jak pisze Paweł w Liście do Hebrajczyków – odblaskiem chwały i 

odbiciem istoty (Hbr 1, 3), i obrazem Boga niedostrzegalnego, niewidzialnego, i bez początku, i 

jeśli On mówi prawdę: 
 

 „Kto Mnie widzi, widzi Ojca” (J 14, 9) oraz  

 „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30), to jest On współistotny, współwieczny, 

równy i najdokładniej podobny Bogu Ojcu. 

 

 Bowiem światło ze światła rodzi się nie innej natury ani też jako późniejsze i wskazuje na 

takie samo odbicie istoty i najdokładniejsze podobieństwo natury, chwały i wszechwładzy. 
 



Rozdział VI (P. Kreeft - I Ty możesz zrozumieć Biblię) 

Ewangelia Ducha Świętego: Dzieje Apostolskie 

(część 3) 

 

Nawrócenie Pawła 

To, co zdarzyło się w dziejach Apostolskich (9), ma decydujące znaczenie dla historii 

Kościoła i świata, który miał się właśnie nawrócić i zmienić. Chodzi o nawrócenie Pawła, 

największego chrześcijańskiego misjonarza wszech czasów, tego, który bardziej niż 

jakikolwiek inny pojedynczy człowiek, oprócz Chrystusa, był odpowiedzialny za 

nawrócenie połowy świata. 

Większość pozostałej części Dziejów Apostolskich opowiada o nim i większość 

pozostałej części Nowego Testamentu po Dziejach Apostolskich jest przez niego napisana 

(13 lub 14 listów). Ten rozdział mówi, jak Szaweł stał się Pawłem. 

Bóg zmienił jego imię i jego życie. Jak widzieliśmy w przypadku Piotra, tylko Bóg może 

zmienić imię, bo starożytni Żydzi nie uważali imienia tylko za etykietę dostarczoną przez 

rodziców, lecz za oznaczenie rzeczywistej, prawdziwej tożsamości, którą tylko Bóg może  

nadać. 

Jak Abram (Abraham), Jakub (Izrael), Szymon (Piotr) i Szaweł (Paweł), wszyscy 

mamy otrzymać nowe imię, jeśli jesteśmy na drodze do Nieba (zob. Ap 2, 

17). Imienia tego jeszcze nie znamy; tylko Bóg je zna. Czy sądzisz, że zmiana, która 

przydarzyła się Szawłowi na ziemi według Dziejów Apostolskich, jest wielka? Twoim 

przeznaczeniem jest nawet większa zmiana w Niebie. 

 Popatrzmy na Szawła najpierw przed jego nawróceniem, ponieważ dalsza 

część Dziejów Apostolskich koncentruje się na Pawle po jego nawróceniu. 

Pierwsza rzecz, której się o nim dowiadujemy, to to, że był obecny podczas 

kamienowania Szczepana, pierwszego chrześcijańskiego męczennika (rozdz. 7). Pilnował 

płaszczy mężczyzn, którzy rzucali kamienie. I zgadzał się na jego śmierć (8, 1). 

Następna rzecz, którą słyszymy, to że "niszczył Kościół, wchodząc do domów, porywał 

mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia" (8, 3). "Porywanie" było dosłowne. Fakt, że 

wtrącał do więzienia także kobiety, był szczególnie okrutny i nadzwyczajny. 



My nazywalibyśmy tego człowieka "fanatykiem religijnym" i "bigotem"                                      

i prawdopodobnie odrzucilibyśmy go jako beznadziejnie złego.  

Jednak to właśnie wskazuje, jak różne jest nasze myślenie od myślenia 

Boga.   Bóg wybiera tego człowieka, aby stał się apostołem, misjonarzem i świętym. 

 Dlaczego? 

Ponieważ Bóg zawsze nas zaskakuje. Przez całą Biblię nigdy nie czyni tego, czego się 

spodziewamy. Często wybiera to, co wydaje się głupie w oczach świata, aby zawstydzić 

ziemską mądrość (zob. 1 Kor 1, w. 27). Stale zapominamy, że dzieło Boga nie pasuje do 

ludzkich oczekiwań. 

Zatem nikt także, jakkolwiek byłby pewien nienawiści i bigoteryjny, nie jest całkiem do 

niczego. Jeśli Bóg może nawrócić i zbawić mordercę, to czy myślisz, że twoje grzechy są 

zbyt wielkie, by sobie z nimi poradził? 

Fanatyk religijny ma przynajmniej pasję. Porusza się w złym kierunku, ale chociaż się 

porusza. Łatwiej jest skręcić samochodem w prawo, jeśli porusza się już w lewo, niż kiedy 

nie porusza się w ogóle. 

Bóg nigdy nie uczynił świętego z ofermy. On pragnie ludzi, którzy kochają, gdyż sam 

jest miłością. Nie chce błędnie skierowanej miłości, ale pragnie miłości, a nie relaksowego, 

"odjazdowego", zblazowanego, obojętnego, nieczułego lenistwa. 

Na początku rozdziału 9 widzimy Szawła, jak "ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą 

zabijania uczniów Pańskich". Jednak w drodze do Damaszku, dokąd udaje się, aby szukać 

chrześcijan i wtrącać ich do więzienia, zostaje dosłownie zrzucony ze swego wysokiego 

konia: "Olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który 

mówił: <Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?> <Kto jesteś, Panie> - 

powiedział. A On: <Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz>" (9, 3-5). 

Szaweł musiał absolutnie i zupełnie oniemieć. Sądził, że służy Bogu i czyni wolę Bożą, 

prześladując chrześcijan. Uważał chrześcijan za najgorszych bluźnierców na świecie, gdyż 

czcili ludzką istotę, utrzymując, że jest ona Bogiem. A teraz Bóg - Bóg, któremu Szaweł 

służył z błędnie skierowaną pasją - mówi do niego, i mówi, że on Go prześladuje! 

Kiedy Szaweł pokornie spytał: "Kto jesteś, Panie?", to być może był to pierwszy raz w 

jego życiu, kiedy przyznał, że popełnił błąd. (Fanatycy nie są zwykle pokorni.) I to jaki 

błąd! Nawet nie wiedział, kim jest Bóg - Bóg, którego czcił i któremu służył, Bóg, w 

którego imię prześladował chrześcijan. Umysł Szawła nagle się otwiera. I w to otwarcie 

wkracza Chrystus. 



Zauważmy niezwykły fakt, że Jezus powiedział do Szawła, iż prześladuje on Jego, mimo 

że obecnie Jezus wstąpił do Nieba. Szaweł prześladował bowiem Kościół. Cóż za 

dramatyczny sposób uczenie się tożsamości Chrystusa i Jego Kościoła! 

Kiedy Paweł później pisał w Liście do Efezjan (5), że Chrystus jest "Głową", a Kościół 

Jego "Ciałem", postrzegał to równie rzeczywiście jak to, że rzecz między twymi uszami jest 

twoją głową, a rzecz, na wierzchu której jest ona umieszczona, jest twoim ciałem. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego 

nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili" (Mt 25, 45). 

"Zaprawdę, powiadam wam" to formuła oznaczająca: "Naprawdę tak myślę, bez żadnego 

rozwadniania, bez żadnej przesady". A więc gdy lekceważymy, wykorzystujemy lub 

abortujemy kogoś, kto tak jak my jest ludzką istotą, to lekceważymy, wykorzystujemy lub 

abortujemy Jezusa Chrystusa. 

Nawrócenie Pawła nie wyeliminowało go z wojny, na której walczył, ale przeniosło go 

na drugą stronę i zmieniło broń fizyczną w duchową oraz nienawiść w miłość. Chrystus 

wybrał Pawła, aby raczej dla niego cierpiał, niż zadawał cierpienie (9, 16). Wkrótce po 

nawróceniu ci, którzy zlecili mu zabijanie chrześcijan (9, 2), próbowali zabić jego (9, 23). 

Nawrócić się to stać się bardziej jak Chrystus. Chrystus nie walczył, lecz także nie 

unikał walki. Poszedł prosto w środek walki - gdzie krzyżuje się dobro i zło - i cierpiał na 

tym krzyżu. Teraz Paweł jest gotowy pójść za Nim.  

 A my? 

Gdyby wytoczono ci proces, oskarżając o bycie chrześcijaninem, czy 

byłoby dość dowodów, aby cię skazać? 

 

Bp  Grzegorz Ryś - Moc SŁOWA - zaproszenie we wspólną podróż po Biblii 

 

Nawrócenie św. Pawła (1): ŁASKA 

Hasło trwającego w Kościele w Polsce roku duszpasterskiego 2014/2015 brzmiało; 

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Warto zmierzyć się z tym wyzwaniem. Co 

to znaczy: "Nawrócić się"? W jaki sposób dokonuje się nawrócenie? Jakie postawy, obszary 

naszego człowieczeństwa ono obejmuje? Skąd czerpie motywy? A skąd siłę? 

W ciągu całego roku liturgia Kościoła wspomina wprost nawrócenie tylko jednego 

człowieka: Szawła/Pawła z Tarsu (25 stycznia).  



Przez wieki wskazywała na nie jako na mocny znak radykalnej chrześcijańskiej nadziei: 

skoro nawrócenie wydarzyło się w życiu Szawła - mordercy i prześladowcy Kościoła - to 

znaczy, że może się ono dokonać w życiu każdego człowieka, niezależnie od tego, jakich by 

dopuścił się on grzechów i zbrodni. 

Poddajmy się tej intuicji i pedagogii. Przyjrzyjmy się tamtemu wydarzeniu, w którym 

Kościół rozeznał figurę każdego nawrócenia, a przywołując je w liturgii, nie tylko je 

wspomina, lecz także czyni obecnym - dziś, tu i teraz. Nie tylko w księdze, ale i w życiu: 

moim i twoim. 

Na początku tej refleksji skupmy się na jednym - mogłoby się wydawać, nie 

najważniejszym - słowie: "nagle". 

"Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle jasność 

z nieba" (Dz 9, 3). W oryginalnym greckim tekście mamy tu słowo exaiphnes, które 

najprościej tłumaczy się jako "nagle", "natychmiast" (jak u św. Hieronima w Wulgacie: 

subito). Można je wszakże tłumaczyć również jako "nieprzewidzianie", "nieoczekiwanie", 

"z zaskoczenia". 

Właśnie tak! Nic nie zapowiada przecież tego, co się ma za moment wydarzyć. Wszystko 

wydaje się jasne i przewidywalne. Role są rozpisane. Wiemy, kto to jest Szaweł, znamy 

jego zamiary, nie oczekujemy po nim niczego prócz "nienawiści i żądzy zabijania". 

Ostatnia rzecz, której byśmy się spodziewali, to jego nawrócenie. To jest wyłączny pomysł 

Boga. Tego scenariusza po ludzku nie da się wymyślić. To jest kompletnie niespodziewane. 

Nic na to nie wskazywało. W każdym razie nie po stronie Szawła. 

Jego nawrócenie jest wyłącznie Bożą/Chrystusową inicjatywą. Co do genezy, jest czystą 

łaską (oczywiście, że szukającą odpowiedzi, ale absolutnie uprzedzającą!). 

Fantastycznie pisze o tym Benedykt XVI: "Jego [Szawła] nawrócenie nie było 

rezultatem rozwoju rozumowania i refleksji, lecz było owocem Boskiej interwencji, 

nieprzewidywalnej łaski Bożej" 

Do prawdy o Chrystusie i o sobie Szaweł nie doszedł sam z siebie. Nie zamierzał jej 

wcale poszukiwać. Nie miał w sobie ani wątpliwości, ani pytań. Był pewien swego 

myślenia i działania. To, co się stało pod Damaszkiem, całkowicie go zaskoczyło. Nie 

potrafił  potem nigdy myśleć o tym inaczej, jak tylko w kategoriach doznanej darmowo 

łaski. 

 

Tak jest z każdym nawróceniem. Ono jest przede wszystkim łaską. 



Po stronie człowieka jest zawsze odpowiedzią. To Bóg szuka człowieka, nie 

człowiek Boga. To Chrystus walczy o grzesznika, nie grzesznik o Niego, czy choćby o 

siebie samego ... 

Łaska! Komentując nawrócenie św. Pawła, papież Innocenty III (początek XIII 

wieku) stwierdza z właściwą sobie pewnością: "Człowiek sam z siebie [łac. per se] potrafi 

grzeszyć, ale sam z siebie nie jest w stanie ponownie powstać [łac. resurgere] ... Nikt nie 

przychodzi do Syna, jeśli go nie pociągnie Ojciec" 

Widzicie tę mocną rękę Ojca pod Damaszkiem? A w swoim życiu? 

 

Świętowanie przymierza 
Eucharystia sakramentem jedności 

 

W niektórych kościołach wierni uczestniczący w słoneczne poranki we Mszy 

świętej mogą cieszyć się feerią barw, gdy promienie słońca przeświecają przez witraże                 

w oknach świątyni. Przypomina to nieco tęczę – doskonały obraz przymierza miłości, jakie 

zawarł z nami Bóg!  

To właśnie tę miłość celebrujemy za każdym razem, gdy przyjmujemy Jezusa                           

w Eucharystii. Bóg od początku pragnął wejść z nami w relację przymierza. Widzimy to w 

historii Adama i Ewy, Noego, Abrahama i Sary, Mojżesza, Rut czy Dawida.  
 

Boże pragnienie przymierza widoczne jest u wszystkich proroków, jest centralnym 

tematem Ewangelii, wyjaśniają je Listy Apostolskie, a osiąga ono swoją kulminację w 

Księdze Apokalipsy.  
 

W całym Piśmie Świętym znajdujemy dowody na to, że Bóg od wieków 

związał się z nami przymierzem i wzywa nas do tego, abyśmy w to przymierze 

weszli.  

Zastanówmy się, w jaki sposób Eucharystia objawia Boże przymierze i pomaga nam się 

w nie zaangażować. 
 

▌ Bóg wierny 

 

Nasze przymierze z Bogiem, jak każde przymierze, nakłada zobowiązania na obie 

strony. Bóg obiecuje być naszym Bogiem – objawiać nam siebie, wypisać swoje prawo w 

naszych sercach, przebaczać nam grzechy, udzielać nam swego Ducha i troszczyć się o nas. 



My natomiast zobowiązujemy się do bycia Jego ludem – do miłowania Go, dochowania Mu 

wierności, zwracania się do Niego w potrzebie, opierania się pokusom i przestrzegania Jego 

przykazań.  Wiemy, że Bóg ze swojej strony zawsze dochowuje przymierza, czego nie 

można powiedzieć o nas. Nasza miłość ku Bogu bywa zmienna i kapryśna. Nie 

przestrzegamy Jego przykazań. Czcimy różne bożki. Ranimy się nawzajem. Jednak Ojciec 

niebieski zamiast odwrócić się od nas, wciąż wychodzi nam naprzeciw. Na różne sposoby 

przyciąga nas do siebie i pomaga nam żyć zawartym z Nim przymierzem.  
 

Przypomnijmy sobie historię proroka Ozeasza i jego żony, Gomer  

(Oz 1-3). 
 

 Gomer była niewierna Ozeaszowi, zadając mu przez to wiele bólu i cierpienia.               

Bóg posłużył się tą relacją, żeby nauczyć Ozeasza dwóch rzeczy.  

 Po pierwsze, uświadomił mu, że lud Izraela traktował Boga dokładnie tak samo, jak 

Gomer traktowała jego.  

 Po drugie, polecił Ozeaszowi przyjąć Gomer z powrotem, pojednać się z nią                        

i kochać ją tak, jak Bóg kocha niewiernego Izraela.  

 Dlatego przez stulecia w historii Ozeasza i Gomer upatrywano obraz historii 

przymierza miłości zawartego przez Boga z ludźmi.  

 

Sytuacja zmieniła się diametralnie po przyjściu Jezusa na ziemię.  

 

Wreszcie znalazł się Człowiek, który był w stanie dochować przymierza pod każdym 

względem. Jezus ani razu go nie złamał, ani razu nie zgrzeszył. Co więcej, sam stał się 

Nowym Przymierzem pomiędzy Bogiem a nami, ustanawiając Eucharystię podczas 

Ostatniej Wieczerzy. Powstając z martwych, potwierdził w imieniu nas wszystkich to Nowe 

Przymierze z Bogiem.  

 

To właśnie celebrujemy za każdym razem, gdy uczestniczymy we Mszy świętej.  

 

 Gromadząc się wokół stołu Pańskiego, potwierdzamy swoje przymierze               

z Bogiem.  

 Wychwalamy wierność Boga i obiecujemy, że my będziemy ze wszystkich 

sił starali się być Mu wierni.  
 

A wtedy Bóg wypisuje to przymierze w naszych sercach i obiecuje, że nigdy nas nie 

opuści. 
 

▌ Niech ci wystarczy … 

 



Choć brzmi to tajemniczo, Nowe Przymierze jest zarówno wydarzeniem historycznym, 

które miało miejsce na krzyżu, jak i sakramentem łaski, wykraczającym poza czas i 

przestrzeń.  Prawdą jest, że ofiara Jezusa nigdy nie zostanie powtórzona. 

Została złożona raz na zawsze (Hbr 10,14). 
 

Jezus jednak polecił nam wspominać i przeżywać na nowo Jego ofiarę, co czynimy 

sprawując Eucharystię (1 Kor 11,24). Jak niegdyś Maryja, tak często i my mamy ochotę 

zapytać: „Jakże się to stanie?” (Łk 1,34).  
 

 Jak to się dzieje? Jak to możliwe? 
 

 Z pomocą przychodzą nam słowa jednego z ojców Kościoła.  
 

Św. Jan Damasceński pisał: „Pytasz, jak chleb może stać się Ciałem Chrystusa, a 

wino… Krwią Chrystusa. Powiem ci: Duch Święty zstępuje na nie, dokonując tego, co 

przekracza wszelkie słowo i myśl… Niech ci wystarczy rozumieć, że to za sprawą Ducha 

Świętego Pan… przyjął ciało” (Wykład szczegółowy wiary prawdziwej, 4,13).  
 

Jak stwierdził Jan Damasceński,  

nigdy nie zrozumiemy do końca tajemnicy Eucharystii. 

 Nie przeszkadza to jednak w przyjmowaniu zawartych w niej łask. Wystarczy po 

prostu wiedzieć, że Jezus polecił nam sprawować Eucharystię na Jego pamiątkę, oraz 

wierzyć, że przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej ma moc przemienić nasze życie. 
 

▌ Ochrona przed grzechem 
 

Jedną z popularnych dziś diet jest tzw. dieta kataboliczna, oparta na produktach, które 

pozwalają spalać więcej kalorii niż same ich dostarczają. Należą do nich między innymi 

marchew, seler i szparagi. Dieta kataboliczna pozwala paradoksalnie tracić na wadze 

podczas jedzenia – jeść i chudnąć.  

 

Choć analogia ta nie jest doskonała, można dostrzec pewne podobieństwa pomiędzy 

dietą kataboliczną a przyjmowaniem Eucharystii.  
 

Przyjmując bowiem Ciało i Krew Chrystusa, otrzymujemy moc                                 

do walki z grzechem. 
 

Im częściej uczestniczymy w Eucharystii, tym bardziej osłabia ona nasze skłonności do 

grzechu. Innymi słowy, gdy spożywamy Chleb Życia, nasz grzech „traci na wadze”!  

Mówiąc podczas Ostatniej Wieczerzy: „To jest moja Krew Przymierza, która za 

wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28), Jezus obiecał nam nie 

tylko przebaczenie, ale i ochronę.  



Kiedy w Egipcie Bóg chciał ochronić swój lud przed aniołem śmierci, polecił namaścić 

„odrzwia i progi domu” krwią ofiary paschalnej. „Gdy ujrzę krew – obiecał Bóg – 

przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej” (Wj 12,7.13).  
 

Skoro więc Bóg przez krew baranków ochronił Izraelitów, którzy je spożywali, to czy 

nie ochroni przed zniszczeniem grzechem nas, którzy spożywamy Ciało i pijemy Krew 

Jezusa, Baranka Bożego? Kiedy więc przyjmujemy Chrystusa w Komunii świętej, nie tylko 

formalnie odnawiamy przymierze, ale pozwalamy, by Bóg otoczył nas swoją opieką. 

Wyznajemy, że do Niego należymy i wyrażamy ufność, że On będzie nas chronił. 

 

▌ Sakrament jedności 

 

 Nasuwa się tu trudne pytanie.  
 

Skoro dzięki Nowemu Przymierzu z Bogiem otrzymujemy w Eucharystii tak wiele 

łask, to:  

 Dlaczego Kościół jest w takim stanie, w jakim jest?  

 Dlaczego jest między nami tyle podziałów?  

 Dlaczego egoizm, wygodnictwo i nieposłuszeństwo sprawiają, że 

izolujemy się od siebie nawzajem?  
 

Odpowiedź na to pytanie jest długa i skomplikowana, ale jedno nie ulega wątpliwości – 

jedność w Kościele tworzy się i umacnia, gdy każdy z jego członków pogłębia swoją relację 

z Bogiem obecnym w Eucharystii. 
 

 Często nazywamy Eucharystię „sakramentem jedności”. Każdy kawałek chleba, który 

spożywamy, powstaje z wielu ziaren pszenicy. Każdy łyk wina, które pijemy, powstaje                 

z wielu winogron. Jednak spożywając Ciało Jezusa i pijąc Jego Krew, uczestniczymy                      

w jednej Eucharystii i w jednym wiecznym Nowym Przymierzu.  
 

I to Przymierze ma moc nas zjednoczyć. Jeśli będziemy otwarci na łaski płynące                      

z Eucharystii, staniemy się jednym ludem, jednym Ciałem Chrystusa. Bóg chce, abyśmy 

byli jedno, tak jak Jezus jest jedno z Ojcem – nie rozdzieleni przez niezgodę, 

nieposłuszeństwo i obojętność, lecz złączeni przymierzem miłości i wierności. Eucharystia 

prowadzi nas na ten głębszy poziom jedności. Czyni z nas, poszczególnych członków 

Kościoła, ziarna, z których wypieka się jeden chleb, i winne grona, które wyciska się do 

jednego kielicha. Miesi nas i rozgniata, tworząc z nas jeden, powszechny i apostolski 

Kościół, którego tak pragnie Bóg Ojciec.  

 

Świętując w tym wielkanocnym czasie zmartwychwstanie Jezusa, prośmy Ducha 

Świętego, aby rozbudził w nas większe pragnienie miłości i jedności. Oby Bóg 

nieustannie błogosławił nam i całemu Kościołowi, który karmi się Chlebem Życia. ▐ 
 

 


