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WSTĘP

Świadczenie o Chrystusie, o wszystkim, co czynił i czego 
nauczał, zwłaszcza zaś o Jego śmierci i zmartwychwstaniu, 
stanowi niewątpliwie główne zadanie i rację powołania każ
dego apostoła Chrystusowego1. O 'posłudze apostolskiej jako 
o dawaniu świadectwa wspominają najczęściej Dzieje Apo
stolskie (1, 8; 2, 32; 3, 15; 4, 33; 5, 32; 10, 39). Świadczenie
0 Chrystusie kojarzy się jednak zazwyczaj tylko z funkcją 
przepowiadania: apostoł, upełnomocniony świadek Chrystusa, 
głosi autorytatywnie prawdę o Jego słowach, czynach, śmierci
1 zmartwychwstaniu. Z ksiąg Nowego Testamentu zdaje się 
natomiast wynikać, że apostoł może i powinien realizować swe 
podstawowe zadanie nie tylko przez słowo, lecz również przez 
osobistą postawę i przykład. Spróbujmy zbadać, jaką wagę 
przywiązuje do tej sprawy Apostoł Paweł.

Zwrócenie uwagi na Pawła i próba oceny jego postawy 
apostolskiej poprzez pryzmat słów i wypowiedzi samego Apo
stoła Narodów riie zostały podyktowane przypadkiem. Jak 
wiadomo, Paweł przyjął orędzie Chrystusa w zupełnie nie
typowych okolicznościach. Przyjąwszy je jednak, uzależnił od 
niego całe swe życie z rzadko spotykaną stanowczością. Sie
dząc choćby pobieżnie dziej« św. Pawła łatwo zauważyć, że 
dwie siły wywierają zasadniczy wpływ na bieg jego życia:

1 E. D ą b r o w s k i ,  D zieje  A posto lsk ie . W stęp  — przekład, z  o ry 
ginału  — kom en tarz  (Pismo Ś w ięte  N ow ego Testam entu 5), Poznań  
1961 s. 226.

« — Studia Theol. Varsav. 13 (1975) 2



82 BOGUSŁAW  WIDŁA [2 ]

najpierw Prawo, potem Ewangelia. Do obu odnosi się z cał
kowitym zaufaniem i z podziwu godnym entuzjazmem 2. Jak  
słusznie zauważa B. R i g a u x, nie można mówić o Ewangelii 
Pawła, nie mając równocześnie przed oczyma postaci Apo
stoła. On sam jest w pewnym sensie Ewangelią, gdyż orędzie
0 zbawieniu zostało zespolone z jego osobą w sposób trwały
1 nierozerwalny3.

Wydaje się, iż dla ustalenia istotnych cech apostolskiej po
stawy Pawła jako świadectwa o Chrystusie należy zwrócić 
uwagę na trzy sprawy: stosunek Apostoła do słuchaczy, jego 
■misjonarskie zaangażowanie oraz więź z Chrystusem.

I. STO SU N EK DO SŁ U C H A C ZY

Paweł uważa odbiorców Ewangelii za swych braci w Chry
stusie i traktuje ich zawsze z chrześcijańską miłością. „Po
wodowani tak wielką życzliwością (homeiromenoi4) względem 
was — zapewnia Tesaloniczan — chcieliśmy dać wam nie ty l
ko Ewangelię Bożą, lecz również nasze własne dusze, gdyż 
najdroższymi (agapetoi) staliście się dla nas” (1 Tes 2, 8 )5. 
Najdroższymi, umiłowanymi (agapetoi) nazywa Paweł, oprócz 
Tesaloniczan, również K oryntian (1 Kor 4, 14; 10, 14; 15, 58; 
2 Kor 7, 1; 12, 19), Filipilan (Flip 2, 12; 4, 1), a nawet nie
znanych sobie bliżej Rzymian (Rz 12, 19)6. Do Koryntian 
zwraca się ponadto z następującym, szczerym wyznaniem: 
„Będąc bowiem w wielkim ucisku i udręce serca napisałem do 
was wśród wielu łez, nie żeby was zasmucać, lecz żebyście

2 P. S t u h l m a c h e r ,  „Das Ende des G esetzes”. Ü ber U rsprung  
und A n sa tz  der pau lin ischen  Theologie, Z T b K  67 (1970) s. 24 n.

3 D ie paulin ische H erm en eu tik  m uss zu erst seine A ussagen in  B e
ziehung zu  seiner P erson sehen. D ann w ird  deu tlich , dass das E van 
gelium  n ich t nur an und für sich eine gute B otschaft is t, so grossar
tig  und en tscheiden d sie auch sein  m ag; es is t  darüber hinaus auch 
in  den  A posteln , d ie  es verkü n den , verk ö rp ert. Das P aulusevangelium  
is t an ers ter ste lle  er se lbst. B. R i g a u x ,  E vangelium  im  ersten  
T hessalon icherbrief, W iW  35(1972) s. 6.

4 Czasownik grecki hom eirom ai, trudny do przetłum aczenia, znaczy: 
„tęsknić za kim ś” , „m yśleć o kimś z m iłością”. W. B a u e r ,  G rie 
ch isch -deu tsch es W örterbu ch  zu  den  S ch riften  des N euen T estam en ts  
und ’der übrigen  u rchristlichen  L itera tu r, Berlin 51956 s. 1119.

5 C ytaty z Pism a Świętego podaję w  przekładzie własnym .
6 Im iesłów agapetos  w ystępuje u Paw ła 27 razy. B rak go tylko 

w  Liście do G alatów  oraz w  Liście do Tytusa. R. M o r g e n t h a l e r ,  
S ta tis tik  des N eu testam en tlich en  W ortsch atzes, Zürich —  Frankfurt 
am Main 1958 s. 67.



poznali, jak wielką miłość żywię wobec was” (2 Kor 2, 4). 
Do Tesaloniczan pisze: „Pan zaś niech pomnoży waszą liczbę 
oraz spotęguje miłość wzajemną i wobec wszystkich, miłość, 
jaką także my mamy względem was” (1 Tes 3, 12; por. 1 Kor 
4, 21; 13, 1; 16, 24; 2 Kor 5, 14; 8, 7; 11, 11; 12, 15).

W arto jednak zapytać, jakie są konkretne przejawy miłości 
Pawła względem słuchaczy?

1. P r a g n i e n i e  d o b r a

Ten fundamentalny motyw wszelkiej działalności społecz
nej jest w całym postępowaniu Pawła tak oczywisty, iż za
sadniczo Apostoł mógłby się nań w ogóle nie powoływać. Czy
ni to jednak kilkakrotnie, jakby dla rozproszenia ewentual
nych wątpliwości. Planując podróż do Rzymu, informuje 
chrześcijan tego miasta: „Pragnę bowiem zobaczyć was, by 
wam użyczyć nieco daru duchowego (charisma...pneumatikon) 
dla waszego pokrzepienia” (Rz 1, 11). Do Koryntian zaś pisze: 
„Jeśli m y posialiśmy wam dobra duchowe (ta pneumatika), 
to cóż wielkiego, gdybyśmy mieli zbierać wśród was dobra 
doczesne (ta sarkika)?” (1 Kor 9, 11). Oba teksty ukazują nie 
tylko szlachetność zamiarów Pawła, sprowadzających się do 
troski o to, co dobre dla słuchaczy, lecz nadto określają bliżej 
rodzaj tego dobra. Jest to mianowicie dobro natury  ducho
wej, dar nadprzyrodzony, gdyż taki sens posiadają tu  terminy: 
charisma i pneumatikos 7. Wartość nadprzyrodzona dóbr udzie
lanych wiernym rzuca się w oczy zwłaszcza tam, gdizie Paweł 
mówi wprost, iż celem jego działalności jest doprowadzenie 
słuchaczy do zbawienia, np.: „Nie bądźcie zgorszeniem and dla 
Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, jako i ja, 
który staram się wszystkim przypodobać pod każdym wzglę
dem, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu: by byli 
zbawieni” i(l Kor 10, 32 nn; por. Rz 10, 1; 11, 4).

Wzruszające są wyznania Pawła z 1 Tes, gdzie Apostoł po
równuje swoją postawę wobec Tesaloniczan z postawą matki 
i ojca zatroskanych o los własnych dzieci: „Stanęliśmy po
śród was pełni dobroci, jak matka karmicielka tuląca swoje 
dzieci” ((2, 7 )8; „Wiecie, jak każdego z was, niczym ojciec swe
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7 J. S t ę p i e ń ,  E klezjo log ia  św. P aw ia, Poznań—W arszawa—Lublin  
1972 s. 353n.

8 Przyjm ując in n y  w ariant tekstu  i stosując inną interpunkcję, zda
nie to można rów nież przełożyć następująco: „Stanęliśm y, dzieci, po



dzieci, upominaliśmy, zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, byście po
stępowali w sposób godny Boga, który wzywa was do swego 
królestwa i chwały” (2, 11 n.)· Przytoczone słowa są czymś 
więcej, niż tylko dowodem serdeczności i życzliwości Pawła. 
Apostoł stwierdza, iż, podobnie jak matka, karmiąc niemowlę 
przekazuje mu coś z własnego bytu, oraz podobnie jak ojciec 
czuwając nad postępowaniem dziecka dorastającego myśli 
o jego przyszłym szczęściu, tak samo on w swojej działalności 
misyjnej, jaką przeprowadził w Tesalonice, kierował się rów
nież szczerym pragnieniem dobra słuchaczy 9.

Troska o dobra duchowe nie przysłania bynajmniej Pawło
wi doczesnych, materialnych potrzeb chrześcijan. Stąd orga
nizowane są przez Apostoła akcje charytatywne .(Rz 15, 25— 
28; 2 Kor 8, 1—15; 9, 1—5), stąd rodzą się również jego na
pomnienia do wiernych, by w sytuacjach trudnych umieli oka
zywać sobie nawzajem miłosierdzie (Rz 12, 10. 13; 1 Kor 16, 
14; Flp 4, 10'—19). Paweł opiera się jednak na właściwej hie
rarchii wartości: chrześcijańska dobroczynność nie jest dla 
niego celem sama w sobie. Stanowi ona tylko element skła
dowy szeroko pojętego i właściwie ukierunkowanego pragnie
nia dobra, które każe Apostołowi troszczyć się przede wszyst
kim o nieprzemijające szczęście słuchaczy.
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2. B e z i n t e r e s o w n o ś ć

Paweł wiele razy ponawia zapewnienie, że działając jako 
Apostoł Chrystusa, nigdy nie miał na celu osobistych korzyści, 
że jest w swych poczynaniach zupełnie bezinteresowny. Do 
takich wyznań skłania go zazwyczaj smutna konieczność, mia
nowicie fakt, iż pewni „ludzie siejący zamęt” (Ga 1, 7), „pse- 
udoapostołowie, podstępni działacze” (2 Kor 11, 13) posądzają 
go między innymi o nieczyste pobudki działania. Już w pierw
szej korespondencji z Tesałoniczanami Paweł odpiera tego ro
dzaju zarzu ty10. Dlatego w  1 Tes pisze: „Nigdy przecież nie 
posługiwaliśmy się pochlebnym słowem, jak wiecie, ani nie 
kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego świadkiem jest Bóg, 
nie szukaliśmy też ludzkiej chwały ani wśród was, ani wśród
śród was, jak  m atka karm icielka...” . C. C r a w f o r d ,  The „T iny” P ro 
b lem  of 1 Thessalonians 2, 7: The Case of th e Curious V ocative , Bb 
54(1973) s. 69— 72.

9 K. S t a a b, Die T hessalon icherbriefe, Regensburg 1959 s. 18n.
10 A. M. D e n i  s, L’A pô tre  Paul, p rophète  „m essian ique” des gen tils, 

EThL 33(1957) s. 286.



innych” (2, 5n.). Apostoł wie, że różni wędrowni propagatorzy 
popularnych filozofii, licząc na zysk i szukając poklasku, sta
rają się schlebiać słuchaczom u . On jednak, któremu sam Bóg 
powierzył Ewangelię (w. 4), nie oczekuje ani doraźnej korzy
ści materialnej, a d  uznania. Głosii Chrystusowe orędzie, „...nie 
żeby się ludziom podobać, lecz Bogu, który bada serca” (1 Tes 
2, 4). Dlatego z całym spokojem może wyznać: „I wy jesteście 
świadkami, i Bóg, jak święcie, sprawiedliwie i nienagannie 
postępowaliśmy wśród was, wierzących” (1 Tes 2, 10).

Również w Liście do Galatów Paweł oznajmia, że nie zależy 
m u na żadnych względach ludzkich. Przeciwnicy Pawła roz
powszechniali zapewne zarzut, że głosi on Ewangelię usuwa
jącą .obrzezanie w tym celu, by przypodobać się ludziom i łat
wiej zdobyć posłuch wśród pogan12. Apostoł zdecydowanie 
przeczy takim oskarżeniom: „Wobec tego: staram się pozyskać 
Boga czy ludzi? Czy usiłuję przypodobać się ludziom? Gdy
bym jeszcze teraz chciał się ludziom podobać, nie byłbym słu
gą Chrystusa” (1, 10). Zarzuty są więc bezpoidstawne. Apostoł 
stwierdza, że ci, co znają jego działalność i czytają jego listy, 
nie powinni mieć żadnych wątpliwości, że zawsze postępował 
i nadal postępuje zupełnie bezinteresownie, nie dbając o uzna
nie ludzi, lecz jedynie troszcząc się o to, by wykonać zadanie 
powierzone mu przez Boga 13.

Zapewnienia o całkowitej bezinteresowności Pawła pojawia
ją się szczególnie często na kartach 2 Kor. Jak wiadomo, jest 
to jedno z najbardziej osobistych pism Apostoła, niezwykle 
cenne, gdy idzie o poznanie osoby Autora 14. Przytoczmy z tego 
listu przynajmniej kilka fragmentów istotnych dla omawiane
go zagadnienia: „Nie jesteśmy bowiem, jak ci liczni, co han
dlują Słowem Bożym, lecz szczerze, jak od Boga przepowia
damy w Chrystusie przed Bogiem” (2, 17); „Nikogo nie 
skrzywdziliśmy, nikogo nie zrujnowali, nikogo nie oszukali” 
(7, 2); „A kiedy, przebywając wśród was, znajdowałem się 
w potrzebie, dla nikogo nie stałem się ciężarem. Bowiem nie
dostatek mój zaspokoili bracia, którzy przybyli z Macedonii.

[5 ] POSTAW A SW. PAW ŁA 85

11 B. R i g a u x, Les Ê pîtres aux Thessaloniciens, Paris 1956 s. 412—  
415.

12 J. В 1 i g h, G alatians. A  D iscussion of S t Paul’s E pistle , London 
1969 s. 92.

13 M. J. L a g r a n g e ,  Saint Paul. Ê pître  aux G alates  (Études B i
bliques), Paris 2 1926 s. 8.

14 F. P r a t  zauważa: „Paul n ’a rien  écrit de p lus éloquent, de p lus  
ém u de p lu s passioné que ce tte  Ë p ître”. La théologie de S a it Paul, 
t. 1, Paris го 1930 s. 168.
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W niczym was nie obciążyłem i nadal nie będę obciążał” (11, 
9); „W czymże byliście gorzej potraktowani niż inne kościoły? 
Chyba tylko w tym, że ja  sam nie stałem się dla was cięża
rem. Darujcie mi tę niesprawiedliwość. Oto zamierzam przy
być do was trzeci raz i też nie będę was obciążał. Bo nie po
trzebuję waszych dô'bir, ale wais. Nie dziecd rodzicom mają obo
wiązek gromadzić skarby, ale rodzice dzieciom” (12, 13n.).

Trudno o bardziej szozere wypowiedzi i bardziej wymowne 
przykłady. Można by dołączyć do nich jeszcze długą listę in
nych wyznań Pawła utrzymanych w podobnym to n ie15. We 
wszsytkich tych tekstach ukazuje się oczom czytelnika postać 
Apostoła Pawła jako człowieka oddanego bez reszty dziełu, 
do którego został wyznaczony, bezinteresownego, nie ubiega
jącego się o żadne osobiste korzyści16.

3. B e z g r a n i c z n a  s e r d e c z n o ś ć

Szczególnym dowodem miłości Pawła wobec słuchaczy jest 
jego dobroć, czułość, łagodność. Wystarczy prześledzić choćby 
początkowe i końcowe fragmenty większości listów Apostoła, 
miejsca, gdzie kieruje do adresatów wyrazy powitania, a na
stępnie wyrazy ostatnich pozdrowień, aby zobaczyć, z  jakim 
wzruszeniem to czyni oraz ile serdeczności zawierają jego sło
wa 17. Nie trudno jednak zauważyć, że cała korespondencja 
Pawła przeniknięta jest zazwyczaj nutą czułości. Z 1 Tes, 
oprócz cytowanych wyżej porównań: „jak m atka”, „niczym 
ojciec”, przytoczyć można następujące wypowiedzi: „My zaś, 
bracia, rozłączeni z wami na krótki czas, nie sercem, lecz tylko 
na skutek niemożności oglądania was, bardzo gorąco pragnę
liśmy ujrzeć wasze oblicza. Dlatego chcieliśmy przybyć do 
was raz i drugi — zwłaszcza ja, Paweł — lecz przeszkodził 
nam szatan” (2, 17 n.); „Modlimy się nieustannie w noce i we 
dnie, byśmy mogli was zobaczyć i dopełnić, czego niedostaje 
waszej wierze” i(3, 10). Pisząc te słowa pełne łagodności i do
broci Paweł wspomina z tęsknotą swe „dzieci”. Wie, że Te- 
saloniczanie są teraz jakby osieroceni; on sam, jako ich „oj

«  Np. Rz 9, 3; 1 Kor 9, 4—7. l i n .  15. 18; 2 Kor 4, 2; 5, 12; 6, 3; 
8, 19 n.; Flp 4, 17.

16 K. P i e p e  r, Sw. P aw eł. M isjonarska in dyw idu a ln ość  i  dzia ła lność  
A posto ła  N arodów  (spolszczył ks. J. К  o r z o n к  i e  w  i с z), K raków  
1929 s. 168 n.

17 Rz 15,30— 16,24; 1 Kor 16,13—24; 2 Kor 13, 11 nn.; Flp 1,3—11; 
1 T es 1, 2 п.; 5, 12—28.
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ciec”, taikże boleśnie przeżywa rozłąkę. Stąd rodzą się owe 
pragnienia i starania, aby być znów razem z tymi, których 
tak bardizo ukochał18.

Przejawów czułości i serdeczności nie brak również w Li
stach do Koryntian, chociaż, jak wiadomo, z chrześcijanami 
Koryntu miał Apostoł pewne kłopoty.. W 1 Kor czytamy: „Pi
szę to, nie żeby was zawstydzać, lecz upominając was jako 
me dzieci najdroższe. Choćbyście bowiem mieli dziesiątki ty
sięcy wychowawców w Chrystusie, to jednak ojców m'acie nie
wielu” (4, 14 n.). Mamy tu znowu do czynienia z metaforą 
dobrze nam już znaną z 1 Tes, metaforą wymowną, bo akcen
tującą specjalny i jedyny w swoim rodzaju charakter uczuć 
Pawła wobec K oryn tian19. W podobny sposób wyraża Apostoł 
swą serdeczność również w 2 Kor. Przedstawiwszy adresatom 
całą, szczerą prawdę na tem at motywów, sposobów i warun
ków swego apostolskiego posługiwania (2, 14—6, 10)20, na ko
niec stwierdza: „Nasze ulsta otwarły się do was, Koryntianie, 
rozszerzyło się nasze serce. Nie brak dla was miejsca u nas, 
ale w waszych sercach miejsce jest dla nas za ciasne. Mówię 
do was jako do dzieci: odwzajemniając się nam, rozszerzcie 
się i w y” (6, 11 nn.). Żarliwej prośbie, niemal zaklęciu, by 
Koryntianie zechcieli zdobyć się na wielkoduszną miłość 
względem swego „ojca” 21, towarzyszy w tych zdaniach silne 
•zapewnienie, że całym sercem, to jest całą siłą swych uczuć, 
Paweł czuj e się zespolony z tymi, do których pisze 22.

Serdeczność Pawła widoczna jest nawet w Liście do Gala- 
tów. Mimo surowego tanu, w jakim utrzym any jefet ten list, 
mimo wyraźnych, ostrych wypowiedzi, piętnujących niewła
ściwe postępowanie Galatów (1, 6; 3, 1. 3; 5, 2. 4. 10) Paweł 
pisze: „Dzieci moje, oto ponownie rodzę was w bólach, dokąd 
nie ukształtuje się w was Chrystus. Jakże chciałbym teraz 
być wśród was i zmienić swój głos, bo nie wiem, co z wami 
począć” (4, 19 n.).

List do Galatów oraz 2 Kor zdają się nawet wskazywać, że 
przejawy życzliwości Apostoła nie tylko nie słabną, ale się 
■wzmagają wtedy, gdy pisze do „dzieci” trudnych lub aktu

18 K. S t a a b, D ie T hessalon icherbriefe, dz. cyt., s. 23.
19 E. D ą b r o w s k i ,  L is ty  do K oryn tian . W stęp  — przek ład  z  o r y 

g in a łu  —  kom en tarz, Poznań 1965 s. 176.
20 E. B. A l i  o, S ain t Paul. Seconde Ê p ître  au x  C orin th iens, Paris 

1937 s. 183.
21 E. D ą b r o w s k i ,  L is ty  do K oryn tian , dz. cyt., s. 433.
22 E, B, AU о. Seconde Ê p ître  a u x  C orinthiens, dz. cyt., s. 183 n.



alnie zagrożonych jakimś niebezpieczeństwem duchowym. 
Świadczy to między innymi o wielkiej głębi i autentyczności 
jego uczuć: serdeczność Pawła nie opiera się na krótkotrwa
łej lub po ludzku tylko pojmowanej sympatii, lecz wynika 
z ducha braterstwa i solidarności z tymi, którzy są „w Chry
stusie”.

4. S z a c u n e k

Nieodzownym warunkiem chrześcijańskiej miłości jest nie
wątpliwie szacunek dla drugiego człowieka. Chodzi oczywiście 
nie tylko o zewnętrzne przejawy czci, ale również o wew
nętrzną postawę, nakazującą mieć na względzie godność ludz
ką bliźniego, jego prawo do zachowania osobistej wolności 
w myśleniu i postępowaniu itd. Przypominając wiernym obo
wiązek wzajemnej miłości Paweł wspomina o konieczności 
szacunku {Rz 12, 10; 13, 7; Ef, 6, 1; Flp 2, 3; 1 Tes 5, 12). 
Nie poprzestaje jednak na udzielaniu innym rad i wskazówek 
w tym zakresie, ale sam również ustawicznie się nimi kie
ruje. Można by z tego punktu widzenia oceniać większość wy
powiedzi Apostoła, wydobywając różnorodne przejaiwy jego 
sizateunku względem wiernych, np. delikatność, subtelność, 
a przede wszystkim zaufanie do wolnej woli człowieka. Po
przestańmy na k'ilku, chyba najbardziej wymownych tekstach.

W 1 TeS Paweł poświęca dużo miejsca charakterystyce swej 
własnej działalności apolstolskiej w stolicy Macedonii (2, 1—12). 
Przypomina między innymi adresatom, że działalność ta była 
odważna {w. 2), wolna od nieczystych intencji (w. 3), autory
tatywna '(W. 4), bezinteresowna i(w. 5) i ofiarna (w. 6 i 7). 
W tym  kontekście dorzuca jeszcze jedną, istotną uwagę: „Jako 
Apostołowie Chrystusa mogliśmy być d'la was ciężarem (en 
barei einai)”. Jaką myśl wyraża Paweł w tych krótkich sło
wach? Czy stwierdza, że on sam i Sylas (Dz 17, 1—9) nie byli 
dla Tesaloniczan ciężarem w znaczeniu materialnym, gdyż 
własną pracą zarabiali na swe utrzymanie (w. 9), czy też 
akcentuje fakt, że przepowiadanie w Tesalonice nie miało nic 
wspólnego z okazywaniem władzy i autorytetu, ze stosowa
niem przymusu lub nacisku? Zasadniczo oba tłumaczenia są 
możliwe do przyjęcia23. Wydaje się jednak, że zacytowane 
zdanie jest nie tyle rozpoczęciem nowej myśli listu, co kon
tynuacją i uzupełnieniem myśli zawartej w poprzednim wier
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23 B. R i g a u x, Les  Ëp îtres aux Thessaloniciens, dz. cyt., s. 416η.
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szu (w. 6) i że w związku z tym należy przyjąć raczej sens 
moralny wyraiżenia en barei einai24. Tak więc Paweł przy
pomina, że choć mógł korzystać z przysługujących m u upraw
nień i w imię Chrystusa zobowiązywać Tesaloniczan do bez- 
wziględnego posłuszeństwa, to jednak nie posługiwał się tą 
metodą. Szanując wolną wolę słuchaczy szedł do nich nie z na
kazem, ale z wezwaniem, napomnieniem, zachętą (por. 1 Tes 
2, I I ) 25.

Zasada poszanowania wolnej woli, delikatność i subtelność 
w stosunku do bliźnich, zwłaszcza do „braci w Chrystusie”, 
nie są u Pawła zjawiskiem sporadycznym. Pojawiają się tak 
często na kartach listów, że trudno nie zaliczyć ich do kon
stytutywnych elementów postawy apostolskiej Pawła. Np. 
w 2 Kor, prosząc o wsparcie materialne dla chrześcijan w Je
rozolimie i zachęcając do hojności w składaniu darów (8, 1— 
15), Apostoł wyjaśnia: „Nie mówię tego, by wam wydawać 
rozkazy, lecz by wskazując na gorliwość innych, wypróbować 
waszą miłość” (8, 8). W zakończeniu Rz Paweł daje wyraz 
swego szacunku i delikatności, czyniąc następujące zastrzeże
nie: „Moiże zbyt śmiało napisałem do was, usiłując wam przy
pomnieć (pewne sprawy)” t(15, 15). Przejawem szacunku i sub
telności jest niemal cały List do Filemona. Dla ilustracji przy
pomnijmy dwa zdania z tego listu: „Przeto, mając pełną swo
bodę w Chrystusie nałożyć na ciebie obowiązek, raczej, w imię 
rcńłości, proszę” (8—9); „Postanowiłem jednak nie dokonywać 
niczego bez twojej zgody, by twój dobry czyn nie był niejako 
z musu, lecz z wolnej woli” (14).

Ta pełna szacunku postawa Apostoła wobec słuchaczy za
sługuje na podkreślenie przede wszystkim dlatego, że Paweł 
jest równocześnie świadomy wielkiej władzy, jaką otrzymał 
od Chrystusa i pewny autorytetu, jakim dysponuje; że pa
mięta o posiadanych uprawnieniach, a także o randze i zna
czeniu misji, którą spełnia 26. Fakt, iż potrafi sprawować wła

24 Tamże.
86 M etoda przepow iadania św. P aw ła stała się ostatnio tem atem  

szeregu prac. Wśród nich na szczególną uw agę zasługują te, które 
om aw iają tzw . „paraklezę” u św . Paw ła, nip. A. G r a b n e r -H  a i d e r, 
Parakiese und biblische H erm eneutik, Cath 21(1967) s. 213—221; tenże, 
Parakiese und Eschatologie (NTA, N.F. 4), M ünster 1968. Idzie o w y 
dobycie i ukazanie takich elem entów  przepow iadania, jak pouczenie, 
napom nienie, pokrzepienie i pocieszenie, a w ięc elem entów  sk ładają
cych się na treść term inu paraklesis.

M W. T h ü s i n g ,  Dienstfunktion und Vollm acht kirchlicher Äm ter 
nach dem Neuen Testam ent, BL 14(1973) s. 83n.
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dzę, nie uchybiając w niczym wymaganiom szacunku dla god
ności człowieka, świadczy o jego takcie duszpasterskim, o wy
sokiej kulturze osobistej i o dużym talencie wprowadzania 
w czyn prawa chrześcijańskiej miłości.

II. ZAANGAŻOW ANIE

Paweł dość chętnie mówi o swym posługiwaniu apostolskim 
i często powołuje się na sukcesy, trudy i doświadczenia w ła
snego życia. Wie bowiem dobrze, iż jego praca ewangelizacyj
na, a raczej sposób wykonywania tej pracy i stopień zaangażo
wania osobistego w dzieło przepowiadania, posiadają niewąt
pliwą wartość świadectwa.

„Tak więc przejęci bojaźnią Pańską — pisze do Koryn
tian — usiłujemy przekonywać ludzi, natomiast wobec Boga 
wszystko jest w nas jaw ne” !(2 Kor 5, 11). I zaraz dodaje: 
„Jeśli bowiem wyszliśmy z siebie (eksestemen) to dla Boga, 
a jeśli rozważni jesteśmy, to  ze względu na was” (5, 13). Wzy
wając j'akfoy samego Boga na świadka Paweł mówi tutaj o swej 
apostolskiej gorliwości. Gorliwość ta przejawiała się w entu
zjazmie, niemal szaleństwie, z jakim działał27. Wyrażała się 
również w tym, że Apostoł potrafił zmieniać i dóbierać wła
ściwe metody przepowiadania: raz w swej żarliwości odchodząc 
bez mała od zmysłów, innym znów razem przekazując praw
dę Bożą spokojnie, rozw ażnie28.

Inną ilustracją apostolskiej aktywności Pawła są słowa 
z 1 Kor 9, 19—22. Apostoł oznajmia: „Będąc bowiem całko
wicie wolnym, sam oddałem się w niewolę, by pozyskać wie
lu” (w. 19). Z kolei wyjaśnia, jak należy rozumieć tę wypo
wiedź: usiłował on wejść w bliski kontakt ze wszystkimi ludź
mi i wszystkim ukazać prawdę i piękno Ewangelii. W tym 
celu dopasowywał formy przepowiadania i metody pracy do 
mentalności słuicihaozy: Żydów, prozelitów, pogan (w. 20 n.). 
„Stałem się wszystkim dla wszystkich — dodaje na koniec — 
by zbawić za wszelką cenę każdego” (w. 22) M.

Przytoczone teksty mówią o aktywności Pawła w sposób 
raczej ogólny. Aby ocenić właściwie rozmiary zaangażowania

27 Czasownik eksistanai, w ystępujący u P aw ła tylko w  tym  jednym  
m iejscu, znaczy „unosić s ię”, „wychodzić z sieb ie”. Może też określać  
pew ne stany czy przeżycia ekstatyczne, ale ten  ostatni sens w ydaje się 
■w naszym  przypadku mało prawdopodobny.

28 E. B. A 11 o, Seconde Ê p ître  au x  C orin th iens, dz. cyt., s. 162 nn.
29 E. D ą b r o w s k i ,  L is ty  do K oryn tian , dz. cyt., s. 215 nn.



Apostoła w dzieło przepowiadania, trzeba odwołać się także 
do konkretów. W tym  celu warto przyjrzeć się przede wszyst
kim ofiarności, z jaką Paweł podejmuje apostolskie inicjatywy, 
oraz wytrwałości, która zwykle towarzyszy realizacji tych za
mierzeń.

1. O f i a r n o ś ć

Paweł jest niezmordowany w podejmowaniu wciąż nowych, 
apostolskich przedsięwzięć. Decydując się na nie, ma zawsze 
na względzie dobro słuchaczy i dobro samego głoszonego sło
wa. Anli wizja trudów, and konieczność ofiary czy rezygnacji 
z siebie nie są w stanie powstrzymać go od działania.

Apostoł wie, że samo przepowiadanie Ewangelii wiąże się 
z niemałym poświęceniem, gdyż może wywołać opory, a na
wet ściągnąć gdiew, nienawiść czy prześladowanie. Mimo to 
nie rezygnuje. „Sami przecież wiecie, bracia, — zwraca się do 
Tesailoniczan — że nasze przyjście do was nie było daremne. 
Choć, jak wiecie, ucierpieliśmy i doznaliśmy zniewagi w Fi- 
lippi, to jednak zdobyliśmy się na odwagę (eparresiasametha) 
w Bogu naszym głosić wam Ewangelię Bożą wśród wielkiego 
utrapienia” (1 Tes 2, 1 п.). Działalność Pawła w Filippi obfi
towała rzeczywiście w dramatyczne przeżycia: sąd, biczowanie, 
więzienie (Dz 16, 11—40). Również w Tesalonice nie obeszło 
się bez burzliwych protestów wymierzonych przeciw głosi
cielom nowej nauki (Dz 17, 1—9). Nie zrażając się jednak ni
czym Apostoł ofiarnie kontynuował swą akcję: głosił Ewange
lię Bożą otwarcie, swobodnie i śm iało30.

Spontaniczna ofiarność Pawła, gotowość głoszenia orędzia 
o zbawieniu nawet za cenę prześladowania czy utraty wolno
ści dają się zauważyć również w Liście do Fiiipiam. Apostoł 
pisze ten list z więzienia. Jest pewne, że cierpli udręki niewoli 
nie jako przestępca, lecz jako niezłomny głosiciel Dobrej No
winy (Flp 1, 7. 13). Może właśnie dlatego, mimo tak bolesnych 
doświadczeń, raduje się z faktu, że kajdany, które dźwiga, 
„...przyniosły raczej korzyść Ewangelii”, oraz trwa z uporem 
w postanowieniu, iż nadal będzie głosił Chrystusowe orędzie 
(w. 20—25). Paweł nie bierze więc pod uwagę ewentualnych, 
dotkliwych skutków swej apostolskiej aktywności. Nie zraża
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30 C zasownik parresiadzom ai w skazuje na m ów ienie lub działanie  
swobodne, odw ażne, w  pełni zgodne z prawdą. O kreśla w ięc postawę, 
która nie ma nic w spólnego z bo jaźnią czy jak im kolw iek  pochleb
stw em . A. M. D e n i s ,  L ’A p ô tre  Paul, dz. cyt., s. 251.
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się również dolegliwościami natury fizycznej, na które c'ierpi 
i które nieraz ogranilczają możliwość swobodnego działania. 
Choć miałby niewątpliwe prawo do oszczędzania swych sił 
i zdrowia, to jednak, kierując się duchem ofiarności, podej
m uje czasem działanie nawet w chwilach fizycznej niedyspo
zycji. O takim przypadku pisze na przykład w Ga 4, 13: „Wie
cie przecież, że pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię, znaj
dując się w chorobie”.

Gdy mowa o apostolskich inicjatywach Pawła, o przedsię
wzięciach wymagających samozaparcia i rezygnacji z siebie, 
nie można pominąć milczeniem licznych podróży misyjnych 
Apostoła. Paweł dobrze zdaje sobie sprawę z tego, z jak wiel
kimi wiążą się one trudnościami. Doskonale pamięta chwile 
niepewności i grozy, które podczas takich podróży musiał już 
wiele razy przeżywać. Wspomina w 2 Kor: „...trzy razy byłem 
rozbitkiem, dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. 
W licznych podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, 
w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od 
współrodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpie
czeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, 
w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od 
fałszywych braci, w trudzie i umęczeniu, w częstych czuwa
niach, w gładzie i pragnieniu, w częstych postach, w zimnie 
i nagości” (11, 25—27). Ten autobiograficzny skrót przeżyć, 
wychodzący spod pióra człowieka, który tak wiele wycierpiał 
w służbie Ewangelii Chrystusowej, musi niewątpliwie budzić 
podziw. Ale jeszcze bardziej godny podziwu jest fakt, iż ten 
sam czlo'wdek samorzutnie i z ochotą decyduje się na coraz 
to nowe wyprawy: wybiera się do Judei (Rz 15, 25; 1 Kor 
16, 4), zapowiada swą wizytę w Koryncie (1 Kor 16, 5; 2 Kor 
13, 1), pragnie zobaczyć mieszkańców Rzymu (Rz 15, 23), ma
rzy nawet o dotarciu d!o Hiszpanii (Rz 15, 24. 28).

Jest jeszcze jeden szczegół, który rzuca wymowne światło 
na postawę Pawła i dowodzi jego gotowości do ponoszenia 
ofiar dla Ewangelii. Chodzi o samowystarczalnlość Pawła 
w sensie materialnym. Apostoł z pewną dumą mô'wii o tym, 
że pracą własnych rąk zarabiał na swe utrzymanie. Do Te- 
sallonicizan pisze: „Pamiętacie przecież, bracia, nasz trud i umę
czenie. Pracując nocą i dniem, aby nikogo z was nie obciążać, 
głosiliśmy wśród was Ewangelię Bożą” ,(1 Tes 2, 9). Szerzej 
omawia Paweł zagadnienie własnej pracy w 1 Kor 9, 6—15. 
Stwierdza tam, że jako Apostoł Chrystusa mógłby nie trosz
czyć się sam o swe utrzymanie. Mógłby żądać pomocy i za



pewnienia warunków bytu od tych, którym głosi Słowo Boże. 
Tak przecież zdaje się nakazywać i zdrowy rozsądek (w. 7), 
i Prawo Mojżeszowe ;(w. 8 nn.). Co więcej, sam Chrystus za
decydował, „...by z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewange-. 
lię” (w. 14). Paweł jednak nie korzysta z tych praw. Chcąc 
być zupełnie samowystarczalnym pod względem materialnym, 
woli dzielić swój czas pomiędzy trudy apostołowania i trudy 
fizycznej p racy 31. Uzasadnia swoją postawę następującymi 
słowami: „Wszystko znosimy, aby tylko ,nie stwarzać żadnych 
przeszkód dla Ewangelii Chrystusa” (w. 12). A nieco dalej 
dodaje: „Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej 
swój udział” ,(w. 23) 32.

2. W y t r w a ł o ś ć  w p r z e c i w n o ś c i a c h

Wykonywanie misji apostolskiej wiąże się często z koniecz
nością przezwyciężemia trudności zewnętrznych. Ujawniają się 
one zwykle w postaci niechęci czy oporów ludzi, którzy nie 
chcą przyjąć Ewangelii, a  nawet w postaci prześiladowań lub 
nienawiści z ich strony. Apostoł miusi więc być człowiekiem 
cierpliwym i wytrwałym. Pomny na słowa samego Chrystusa 
(Mt 10, 17—23 i par.) musi pamiętać o .tym, że prześladowa
nie jest nieodłącznym towarzyszem misjonarskiej działalności. 
Musi umieć pokonywać trudności i niezłomnie pełnić powie
rzone mu zadanie. Taka postawa cechuje właśnie św. Pawła. 
Już w pierwszym swym liście czynli on liczne wzmianki
0 przeszkodach, jakie ludzie niechętni Ewangelii stwarzają
1 jemu, i początkującym wyznawcom Chrystusa. „A wy — 
poucza Tesaloniczan — staliście się naśladowcami naszymi 
i Pana, przyjmując Słowo wśród wielkiego ucisku z radością 
Ducha świętego” (1 Tes 1, 6). Nieco dalej, w znanym nam 
już tekście, wspomina o zniewagach doznanych podczas dru
giej podróży misyjnej z racji swej działalności w Jilippi (2, 
2). Mimo tych zniewag i mimo wyczerpania fizycznego i psy
chicznego, w jakim z pewnością się znalazł, Paweł dotarłszy 
do Tesaloniki wznowił przepowiadanie: „...zdobyliśmy się na 
odWagę w Bogu naszym głosić wam Ewangelię Bożą wśród 
wielkiego' utrapienia (en polio agoni)". Warto zwrócić uwagę 
na ostatnie słowa tego zdania. Nawiązują one do. starożytnego
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31 E. B. A l i  o, Sain t Paul. P rem ière  Ê p ître  aux C orinthiens, Paris 
1934 s. 217 nm.

32 K. P i e p e r ,  Sw . P aw el, dz. cyt., s. 169—472.
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zwyczaju krwawych walk podczas igrzysk. Z tekstu nie wy
nika wprawdzie jasno, czy Apostoł ma tu  na myśli zmagania 
duchowe, które towarzyszyły mu podczas pracy w Tesalonice, 
czy raczej trudności zew nętrzne33. Skoro jednak pisząc list 
pozostaje ciągle pod wrażeniem cierpień i przeciwności, na 
jakie narażony był ii on sam, i Tesaloniczanie (1, 6; 2, 2. 14; 
3, 3. 4. 7. 8; 5, 18), to jest bardzo prawdopodobne, że również 
zwrot en polio agoni określa zmagania natury zewnętrznej.

W 1 Tes Paweł wspomina ponadto o przedstawicielach na
rodu wybranego· i ich wrogiej postawie wdbec Chrystusa i gło
sicieli Jego Ewangelii: „Żydzi zabili Pana Jezusa, zabili pro
roków, prześladowali także nas. Nie podobają się oni Bogu 
i wszystkim ludziom są przeciwni. Zabraniają nam przema
wiać celem zbawienia pogan” (2, 15 n.). Jest to niezwykle 
surowa ocena postępowania Żydów 34. Paweł decyduje się na 
nią prawdopodobnie dlatego, że ma jeszcze świeżo w pamięci 
burzliwe, a dla niego osobiście bardzo bolesne zajścia w Tesa- 
lonice i Berei, w których Żydzi odegrali tak niechlubną rolę 
(Dz .17, 1—15)35.

O przeciwnościach zewnętrznych i żmudnej walce z nimi 
pisze Paweł otwarcie w 1 Kor 4, 9—13: „Sądzę bowiem, że 
nas, apostołów Bó;g wyznaczył jako ostatnich, jakby skaza
nych na śmierć. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, 
dla aniołów i ludzi; my głupi dla Chrystusa, wy mądrzy 
w Chrystusie, my niemloeni, wy mocni; wy doznajecie sza
cunku a my wzgardy. Aż do tej pory łakniemy i pragniemy, 
cierpimy na brak odzieży, jesteśmy policzkowani, tułamy się 
i mozolimy pracą własnych rąk. Złorzeczą nam, a my błogo
sławimy, prześladują nas, a my znosimy, spotwarzają nas, 
a m y odpowiadamy dobrym słowem. Staliśmy się jakby śmie
ciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej pory”. 
Jest to  tekst ważny przynajmniej z dwu powodów: po pierw
sze, stanowi on część dłuższego fragmentu poświęconego spra
wie apostolatu chrześcijańskiego (3, 5 — 4, 21), powsiada zatem 
typową wartość świadectwa; po drugie, mamy w nim wymie
nione i niejako usystematyzowane różne rodzaje trudności 
zewnętrznych: szyderstwa (w. 9 i 10), cierpienia wynikające 
z warunków apostolskiego życia (w. 11 i 12a), prześladowania

33 K. S t a a b, Die T hessalon icherbriefe, dz. cyt., s. 17.
34 Tamże, s. 20 n.
35 Trzeba jednak pam iętać o tym , że stosunek P aw ła jako chrześci

janina do Ż ydów  n ie  zaw sze był tak wrogi, lecz że podlegał pewnej: 
ew olucji. Por. J. S t ę p i e ń ,  E klezjo logia , dz. cyt., s. 160— 163.
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w ściisłym sensie tego słowa (w. 12b i 13). O tych wszystkich· 
przeciwnościach Paweł pisze nie po to, by podkreślać swe 
zalety. Ma na względzie inny cel: wykazać Koryntianom, że 
„...sptodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia Słowa zbawić 
wierzących” (1, 21) i że „Bóg wybrał właśnie to, co głupie 
w oczach świata, aby zawstydizić mędrców” (1, 27) 36. Mimo 
wszystko przytoczony tekst odbiera się jako wyraźny dowód 
niezłomności Pawła w walce z trudami apostolskiego posłu
giwania.

Jeszcze bardziej dobitnym świadectwem wytrwałości Apo
stoła są niektóre jego wypowiedzi z 2 Kor. Np. w 4, 8 n. 
czytamy: „Zewsząd jesteśmy uciskani — lecz nie osafczeni, 
pozbawieni wyjścia — lecz nie zrozpaczeni, ścigani —· lecz nie 
doścignięci, powaleni na ziemię — lecz nie dobici”. Paweł mó
wi tu  oczywiście o sobie i o współtowarzyszach apostołowa
nia. Posługuje się przy tym bardzo wymowną metaforą za
czerpniętą prawdopodobnie z panujących wówczas stosunków 
społecznych 37. Szczegółowa analiza filologiczna byłaby w tym 
przypadku cenną pomocą dla dokładnego rozszyfrowania my
śli Apostoła. Ale nawet rezygnując z filologicznej dygresji, 
można bez trudu zauważyć, że malując 'obraz biedaka, którego 
źli ludzie prześladują, ścigają i okrążają, Paweł ma przed 
ocizyma przede wszystkim samego siebie. To właśnie on jest 
tą ofiarą nieustannie tropioną i osaczaną bądź przez niesprzy
jające wydarzenia, bądź przez przeciwników3S. Apostoł wie 
jednak i może śmiało o tym  mówić, że mimo tak; dotkliwych 
przeciwności nigdy nie poddał się zwątpieniu czy rozpaczy 
i nigdy nie zrezygnował z działania. W ten sposób udokumen
tował swoją wytrwałość.

Podobne świadectwo: wystawia Paweł samemu sobie w 2Kor 
6, 4—10: „Okazujemy się sługami Boga we wszystkim: w 
wielkiej cierpliwości, w utrapieniach, w przeciwnościach, 
w uciskach, w chłostach, w więzieniach, w czasie rozruchów, 
w trudach, w czuwaniach, w postach, w czystości, w umie
jętności, w wielkoduszności, w ddbroci, w Dulchu świętym, 
w miłości niéolbludbej, w (głoszeniu) słowa prawdy, w mocy 
Bożej; przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, przez 
chwałę i pohańbienie, przez dobrą sławę i zniesławienie; rze
komo kłamcy, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a prze
cież dobrze poznani, jakby umierający, a oto żyjemy, jakby 
karceni, lecz nie uśmierceni, niby smutni, a przecież zawsze

36 E, B. A l i  o, P rem ière Ê p ître  au x  C orin th iens, dz. cyt., s. 75 η
37 E. В. A l l o ,  Seconde Ê p ître  aux C orinthiens, dz. cyt., s. 113.
38 Tamże.



radośni, niiby ubod'zy, a jednak wzbogacający wielu, niby nic 
nie mający, a  w rzeczywistości posiadający wszystko1”. Przy
toczony fragment należy uznać za mistrziowską improwizację 
stworzoną pod naporem głębokich przeżyć i żywych wspom
nień 39. Czytelnika zdumiewa subtelna rytmika, zręcznie do
bierane antytezy, bogactwo języka. W naszym przypadku naj
bardziej zasługuje jednak na uwagę jeden rys, który zdaje 
się dominować w wypowiedzi Apostoła, a mianowicie silna 
wola przezwyciężenia trudności, mocne postanowienie, niemal 
upór przétrwania za wszelką -cenę, niezłomna chęć działania. 
Paweł w oparciu o własne przeżycia i wieloletnie doświadcze
nie przedstawia zatem czytelnikom wierny j autentyczny obraz 
apostolskiej posługi, w której cnota wytrwałości zajmuje jed
no z czołowych m iejsc40.

Wszystko, co zostało powiedziane o zaangażowaniu Pawła 
w dzieło przepowiadania, domaga się pewnego podsumowania. 
Apostoł zarówno wtedy, gdy planuje pfzećteięwzięcia misyjne, 
jak  i wówczas, gdy je wykonuje, działa odważnie i śmiało. 
Cnotą, która nieustannie m u towarzyszy i owocuje ofiarnością, 
cierpliwością i wytrwałością, jest cnota męstwa. Bez niej by
łyby nie do pomyślenia sukcesy Apoistoła, a świiadectwo jego 
życia straciłoby wiele na wartości. Postawa Pawła jest wy
mownym przykładem tego, jak wysoką rangę posiada cnota 
męstwa w zestawie kwalifikacji moralnych wymaganych od 
Apostoła Chrystusa 41.

96  BOGUSŁAW  W IDŁA [16 ]

III. WIĘŹ Z CHRYSTUSEM

Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie: co jest źródłem 
wzorowego stosunku Pawła do słuchaczy i jego mężnego za
angażowania w dzieło przepowiadania? Jaka. siła wywiera de
cydujący wpływ na spoisób postępowania Apostoła i metodę 
pracy? Wypowiedzi Pawła pozwalają z całą pewnością stw ier
dzić, że siłę tę stanowi jego postawa religijna, a ściślej: więź 
z Chrystusem.

Więź z Chrystusem — to oczywiście swego rodzaju niezło- 
żona i niepodzielna rzeczywistość duchowa. Spróbujmy jednak,

39 Tamże, s. 175.
40 E. D ą b r o w s k i ,  L is ty  do K oryn tian , dz. cyt., s. 433.
41 A. J a n k o w s k i  —  K.  R o m a n i u k ,  K ap łań stw o  w  P iśm ie  

Ś w ię ty m  N ow ego T estam en tu , K atow ice 1972 s. 225.
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dlla celów wyłącznie dydaktycznych, wyodrębnić niektóre, wa
runkujące ją elementy i przyjrzeć się, jaką roilę odegrały one 
w życiu św. Pawła.

1.  W i a r a

Jak już wspomniano, Paweł miał szczęście przeżyć osobiście 
spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem. Wydarzenie pod Da
maszkiem utwierdziło go w przekonaniu, że Jezus naprawdę 
zmartwychwstał, że jest Mesjaszem, Synem Bożym i Panem, 
że Krzyż Chrystusa był przejawem miłości, mądrości i spra
wiedliwości Boga42. Byłoby za mało powiedzieć, że Apostoł 
wierzy w te fakty. On jest pewny ich prawdziwości, podobnie 
jak jest również pewny konsekwencji, które z nich wynikają. 
Wierzy więc, a raczej wie, że życie doczesne chrześcijanina 
jest oczekiwaniem „Dnia Pańskiego”, że dopiero Wtedy, gdy 
Pan przyjdzie, chrześcijanin osiągnie ostateczny cel swej ziem
skiej wędróWki — zibawienie i pozostanie już na zawsze 
z Chrystusem (1 Tes 5, 9—10). Pisząc o tym do Tesalomiczan, 
Paweł zastrzega na wstępie: „Nie chcemy, bracia, byście nie 
wiedzieli...” (1 Tes 4, 13). Użyty tu  czasownik agnoein zdaje 
się wskazywać, jak niewielka różnica istnieje, zdaniem Apo
stoła, między wiarą a wiedzą na tem at spraw, o których 
poucza.

Przeniknięty duchem tak samo silnej wiary Paweł pisze do 
Koryntian: „Wiemy przecież, że jeśli przybyték naszego do
czesnego zamieszkania ulegnie zniszczeniu, mamy mieszkanie 
od Boga, dom wieczny w niebie, nie ręką ludzką uczyniony” 
(2 Kor 5, 1 )43. Jak  widać, również i to zdanie Apostoł rozpo
czyna stanowczym stwierdzeniem: wiemy. Mówi bowiem nie
0 rzeczach pozostających w sferze przypuszczeń czy mglistych 
nadziei, ale o czymś, co dla niego jest pewne i niewątpliwe. 
Zwróćmy jeszcze uwagę na następujące słowa z 2 Kor: „A że 
mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: 
uwierzyłem i dlatego przemówiłem, my również wierzymy
1 dlatego mówimy, wiedząc (eidotes), że Ten, który wskrzesił

42 J. B l i g h ,  Galatians, dz. cyt., s. 112.
43 Biblia Tysiąclecia  daje w  tyra m iejscu  przekład: „W iemy bow iem , 

że k i e d y  zniszczeje nasz przybytek...” W ydaje się jednak, że nasza  
w ersja  jest lepiej uzasadniona zarów no pod w zględem  teologicznym  
jak i gram atycznym  (Por. F. B l a s s  — A.  D e b r u n n e r ,  Gram m atik  
des neutestamentlichen Griechisch, G öttingen 81931, § 371, 373).

7 — Studia Theol. Varsav. 13 (1975) 2
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Pana Jezusa, wskirzesi także i nas razem z Jezusem i stawi 
przed sobą wiraż z wami” ,(4, 13 n.). W tekście tym ważne 
jesit nie tylko t-о, że Apostoł ponownie akcentuje siłę swej 
w iary za pomocą imiesłowu eidotes. Charakterystyczny jest 
również ów krótki cytat Psalmu 115(116), 10: „uwierzyłem 
i dlatego przemówiłem”. Paweł stwierdza, że jego sytuacja 
podobna jest do tej, w jakiej znajdował się autor Psalmu, 
który głosił to, w co sam przedtem uw ierzył44. Paweł również 
przepowiada, ponieważ wierzy. Jego zdaniem, istnieje więc 
wyraźny związek przyczynowy pomiędzy wiarą a przepowia
daniem 45.

2. M i ł o ś ć

Silna i pełna wiara wyzwala z kolei w chrześcijaninie mi-· 
łość do Chrystusa, dzięki czemu więź z Nim ulega dalszemu 
pogłębieniu. Oto kilka przykładów, ukazujących głębię i zna
czenie tej małości w przypadku św. Pawła: „Albowiem mi
łość Chrystusa przynagla nas pomnych na to, że jeden um arł 
za wszystkich” (2 Kor 5, 14). Zwrot „miłość Chrystusa” okre
śla tu zarówno postawę Apostoła wobec Chrystusa, jak i sto- 
sulniek Chrystusa do Apostoła i wszystkich chrześcijan 46. Siłę 
tej miłości akcentuje Paweł za pomocą czasownika synecho —- 
„obejmować”, „trzymać razem”, „trzymać ściśle”, „napierać” 
(Mt 4, 24; Łk 4-, 38; 8, 37. 45; 12, 50; Dz 28, 8; Flp 1, 23). 
Chodzi więc o miłość, która gwarantuje więź z Panem, a za
razem zobowiązuje Apostoła do gorliwości i poświęcenia47.

O potędze swej miłości do Chrystusa informuje Paweł Rzy
mian: „Któż nas oddzieli od miłości Chrystusa? Ucisk? czy 
utrapienie? czy prześladowame? czy głód? czy nagość? czy 
niebezpieczeństwo? czy miecz? (...) Jestem pewny, że ani 
śmierć, ani życie, ani aniołowiie, ani potęgi, ani rzeczy teraź
niejsze, ani przyszłe, ani moce, ani to, co wysokie, ani to, co 
głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas od
dzielić od miłości Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym” 
(Rz 8, 35. 38 n.). Słowa te brzmią tak jednoznacznie i auten

44 E. B. A l i  o, Seconde Ê p ître  aux C orinthiens, dz. cyt., s. 116.
45 A. J a n k o w s k i  —  K. R o m a n i u k ,  K ap łań stw o , dz. cyt... 

s. 221.
46 Por. M. Z e r w  i с к, A n alysis  Philologica N ovi T estam en ts  

G raeci, Romae 21960 s. 400.
47 E, B. A l l  o, Seconde Ê p ître  au x  C orinthiens, dz. cyt., s. 165.
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tycznie, że wszelki komentarz do nich wydaje się zbyteczny48. 
Warto może tylko podkreślić cechę trwałości, jaką osiąga 
u Pawła zjednoczenie z Chrystusem przez miłość 49.

I jeszcze jedno pełne treści zdanie: „Jeśli ktoś nie kocha 
Pana, niech będzie wyklęty” (1 Kor 16, 22). Apostoł używa 
tu  wprawdzie czasownika filein, mającego inne, mniej stanow
cze znaczenie niż agapan50, ale ton, jakim wyraża swą myśl, 
oraz fakt, iż wspomina o tych sprawach w zakończeniu listu, 
między pozdrowieniami i ostatnimi życzeniami, mówią same 
za siebie: nie jest chrześcijaninem ten, kto uchyla się od więzi 
z Chrystusem, a więź ta jest nie do pomyślenia bez miłości.

3. C i e r p i e n i e

Dość niezwykłym, ale charakterystycznym dla Pawła środ
kiem podtrzymywania łączności z Chrystusem jest cierpienie. 
Apostoł pisze na ten temat: „A wy staliście się naśladowcami 
naszymi i Pana, przyjmując Słowo pośród wielkiego ucisku 
z radością Ducha świętego” (1 Tes 1, 6). Paweł chwali tu 
Tesalondczan za ich wzorową postawę-chrześcijańską. Wzmian
ka o „naśladowaniu” ma tu  jednak szczególne i głębokie 
pod względem teologicznym znaczenie. Odbiorcy listu „stali 
się naśladowcami” w tym sensie, że przejęli całą Ewangelię 
Pawła, głoszoną przez niego tak słowem, jak i przykładem 
życia51. Ponieważ zaś Ewangelia Pawła jest jednocześnie 
Ewangelią Chrystusa, Tesaloniezanie dzięki swej wierze i cier
pieniom weszli w duchowy kontakt zarówno z Pawłem jak 
i z Chrystusem. Mimo iż tekst móWi zasadniczo o adresatach 
listu, to jedinak pośrednio ukazuje również Pawła jalko czło
wieka zjednoczonego przez swój apostolski trud, a zwłaszcza 
przez cierpienie z samym Chrystusem.

48 P aw eł w  tym  m iejscu, jak i w  całym  kontekście 8,28—39, ma na 
m yśli zw łaszcza m iłość Boga ku ludziom . Por. E. B e s t ,  The L e tte r  of 
P aul to the R om ans (The Cambridge Bible Commentary), Cambridge 
1967 s. 103 n. Jednak ton, jakim  A postoł przem aw ia, pozw ala rów no
cześnie w nioskow ać o jego m iłości do Boga i Chrystusa.

49 J. S t ę p i e ń ,  E klezjo logia , dz. cyt., s. 315 n.
60 C zasownik agapan  zaw iera ideę p ierw szeństw a i w yboru podyk

tow anego w ładzą, godnością lub znaczeniem  danej osoby. C zasow nik  
file in  natom iast w yraża raczej naturalne, spontaniczne uczucie sym 
patii i upodobania. Por. F. P  r a t, La théologie de S a in t Paul, t. 2, 
Parie г» 1930 s. 561.

51 D. M. S t a n l e y ,  „B ecom e Im ita to rs  of M e”. The P auline C on
ception  of A posto lic  T radition , Bb 40 (1959) s. 863—867.
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„Błogosławiony Bóg i Ojciec Parna naszego Jezusa Chrystu
sa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który po
ciesza nas w każdym nasizym ucisbu, abyśmy i my mogli 
pocieszać tych, co są w jakiejś udręce, tą  pociechą, którą sami 
jesteśmy pocieszani od Boga. Bo jak obfitują w nas cierpienia 
Chrystusa (pathemata tou Christou), tak też przez Chrystusa 
obfituje pociecha nasza. Gdy bowiem udręki znosimy — to 
dla pociechy i zbawienia waszego, a gdy pocieszani jesteśmy — 
to dla waszej pociechy sprawiającej, że z wytrwałością zno
sicie te same cierpienia, których i my doznajemy” (2 Kor 1, 
3—6). W przytoczonym fragmencie na szczególną uwagę za
sługuje wyrażenie pathemata tou Christou. Oznacza ono za
równo cierpienia pochodzące od Chrystusa i udzielane przez 
Niego Apostołowi, jak też cierpienia, których podmiotem jest 
Chrystus 52. Z pewnością nie idzie tu  jednak o bezpośrednie 
nawiązanie do męki Zbawiciela, choóby z tego względu, że 
synoniimiczne terminy thlipsis i pathema nie oznaczają nigdy 
u Pawła historycznych przeżyć Chrystusa (Rz 2, 9; 5, 3; 7, 5; 
1 Kor 7, 28; 2 Kor 1, 5; 2, 4; 4, 17; Ga 5, 24; 1 Tes 3, 3. 7 ) 4  
Myśl Apostoła koncentruje isię tu  wokół prawdy o swoistej 
solidarności wiernych z Chrystusem i wiernych pomiędzy so
bą. Wyrazem tej solidarności są obecnie cierpienia, poprzez 
które i Paweł, i Koryntianie uczestniczą w ziemskim trudzie 
Chrystusa, by móc również mieć udział w Jego chwale. Sam 
fakt, iż doznają cierpień, jest wymownym świadectwem ich 
więzi z Panem 54.

„Noisimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby 
życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem je
steśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Je 
zusa stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele” (2 Kor 
4, 10 n.). Paweł wyraża tu  przekonanie, że jego życie apostol
skie jest uczestnictwem w życiu Chrystusa. Chrystus jest 
obecny w swych wiernych, działa i interweniuje, gdy zachodzi 
potrzeba. Dlatego cierpienia Apostoła nie mają siły zniewala
jącej. Jeśli bowiem są to cierpienia samego Chrystusa, to 
w stosownym momencie moc Chrystusa je przezwycięży. Na 
razie ważne jest jednak dla Pawła to, żeby swoją postawą 
ukazywać światu działającego Zbawiciela55. Trudno o peł
niejszy wyraz wiary w rzeczywistą więź Apostoła z Panem.

52 E. B. A l i  o, Seconde Ê p ître  au x  C orin th iens, dz. cyt., s. 9.
68 A. J a n k o w s k i ,  L is ty  w ięzien n e  św . Paw ła, Poznań 1962 s. 152.
54 E. B. A l i  o, Seconde Ê pître  au x  C orin th iens, dz. cyt., s. 9 η.
55 Tamże, s. 113 η.
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Poprzestańmy na tych kilku przykładach, choć można by 
przytaczać i analizować jeszcze inne teksty (np. Rz 8, 17; 
Flp 3, 10; Kol 1, 24), utrzymane w podobnym duchu. Jest 
faktem, że Apostoł upatruje w cierpieniu nie tylko naturalny 
środek hartowania w oli56, lecz przede wszystkim możliwość 
pogłębienia nadprzyrodzonej więzi z Panem.

Jak  jednak wyobraża sobie Apostoł tę więź człowieka wie
rzącego z Chrystusem, a zwłaszcza, jakie przybiera ona formy 
w jego własnej osobie? Według nauki Pawła, punktem zwrot
nym na drodze życia człowieka nawróconego jest chrzest. 
Przez ten sakrament chrześcijanin staje się „nowym stwo
rzeniem” (2 Kor 5, 17), „przyobleka się w Chrystusa” (Ga 3, 
27), zostaje wszczepiony w Jego śmierć, pogrzeb i  zmartwych
wstanie (Rz 6, 3—13). Można więc powiedzieć o nim, że już 
jest „w Chrystusie”. Ale na tym nie koniec. Zadaniem i po
wołaniem chrześcijanina jest stale umacniać swą wiarę, oka
zywać posłuszeństwo Bogu przez dobre, płynące z miłości 
czyny, a przede wszystkim pogłębiać nadprzyrodzoną łączność 
z Panem 57. Święty Paweł może być pod tym  względem naj
lepszym przykładem. W postępie swego życia chrześcijańskiego 
doszedł do momentu, kiedy może stwierdzić: „Żyję już nie 
ja, żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Jaki jest sens tego 
doniosłego wyznania? Czy Apostoł ma na myśli duchowo do
świadczalną, mistyczną unię z Chrystusem? Prawdopodobnie 
tak! Nie znaczy to jednak, że trzeba doszukiwać się w jego 
religijnych przeżyciach wzorów wypracowanych przez póź
niejszą teologię mistyczną. Paweł wyraża przeświadczenie, że 
jego więź z Panem doszła do szczytu, osiągając najwyżsizy sto
pień do&tępny dla człowieka w  życiu doczesnym. I to jest 
w przytoczonym wyznaniu najważniejsze.

ZAKOŃCZENIE

Cytowane teksty z listów św. Pawła i ich analiza wykazują, 
że odczytanie postawy apostolskiej Pawła jako formy dawania 
świadectwa o Chrystusie jest uzasadnione. Apostoł w pełni 
zdaje sobie sprawę z ‘tego, że przykład jego życia jest nieod
zownym uzupełnieniem, a nawet w pewnej mierze .spraw
dzianem autentyczności głoszonego Słowa. Dlatego też świa-

56 Por. A. J a n k o w s k i  — K.  R o m a n i u k ,  K ap łań stw o , dz. cyt., 
s. 212 nn.

57 J. S t ę p i e ń ,  E klezjo logia , dz. cyt., s. 48 nn.
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dec two, jakie daje swym życiem, jest pełne i autentyczne. 
Jest peine, gdyż przejawia się zarówno w sposobie traktowa
nie słuchaczy, jak  i w samej wykonywanej pracy ewangeli
zacyjnej. W stosunku do słuchaczy Paweł kieruje się zasadą 
miłości: pragnie ich dobra, okazuje daleko posuniętą bezinte
resowność, potrafi zdobyć się na serdeczność i  życzliwość oraz 
umie uszanować godność ludzką i Wolną wolę człowieka. Swą 
apostolską misję Paweł wykonuje z mężnym zaangażowaniem, 
przejawiającym się w spontanicznej ofiarności i wytrwałości 
w trudach i przeciwnościach. Świadectwo Pawła jest również 
świadectwem autentycznym, gdyż opiera się na takich reli
gijnych przeżyciach, jak w iara w Chrystusa, miłość do Chry
stusa, współcierpienie z Chrystusem, czyli na więzi Apostoła 
z Panem.
Uwagi i spostrzeżenia zawarte w artykule oraz wyprowadzo
ne wnioski nie wyczerpują, rzecz jasna, zagadnienia. Stanowią 
raczej zarys problemu. Ze względu na bogactwo osobowości 
Pawła jak i ma nieustanną aktualność misji świadczenia 
o Chrystusie jest to problem szeroki i stąd zasługujący na 
dalsze, bardziej szczegółowe opracowania.

L’ a t t i t u d e  a p o s t o l i q u e  d e  S a i n  t - P a u 1 
c o m m e  s o n  t é m o i g n a g e  d e  J é s u s - C h r i s t

R ésum é

S ain t-P au l com m e A pôtre de la  N. A lliance rend tém oignage de Jé- 
sus-Chriist. Son tém oignage c’est non seulem ent sa parole m ais aussi 
toute sa v ie  —  la m anière dont il  la P aul s ’efforce de rendre 
irréprochable son attitude envers des auditeurs de la  P arole de Dieu. 
Il considère les destinataires d’E vangile com m e ses frères en Jésus- 
-C hrist et les traite avec un véritab le amour chrétien. I l désire qu’ils  
atteignent le  bonheur, surtout le  bonheur é te m e l — le  Salut. I l est 
désintéressé: ne se soucie pas de l ’estim e ou de quelque profit pour 
lu i-m êm e. Ce qui le  caractérise bien c ’est sa grande sincérité et bon
té. Chaque homm e, par sa d ignité personnelle e t  libre volonté, lu i 
vaut beaucoup. Il fa it ses devoirs apostoliques avec zèle. P lein  de 
courage, avec esprit de sacrifice et bonne volonté il  n e m anque ja 
m ais d ’in itiative. Il supporte des obstacles, s’oppose sans peur à des 
difficu ltés et persécutions. T elle attitude de S a in t-P au l se  fonde sur 
sa lia ison  sp irituelle avec D ieu. C ette liaison  s’appuie sur la  foi, s’ap
profondit par am our et perfectionne dans les souffrances; e lle  a le
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caractère d’une union m ystique avec Jésus-C hrist. Donc, le  tém oigna
ge de S a in t-P au l est authentique: il se m anifeste par la  m anière de 
-traiter les auditeurs aussi b ien que par le  travail d’A pôtre m êm e; il  
est le  résu ltat de sa foi, son am our et sa souffrance avec Jésu s- 
-C hrist.

B. Widla


