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POWOŁANIE SZAWŁA
1Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą
zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcyka-
płana 2i poprosił go o listy do synagog w Damasz-

ku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem
mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś
znalazł. 3Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Da-
maszku, olśniła go nagle światłość z nieba. 4A gdy upadł
na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle,
dlaczego Mnie prześladujesz?” 5„Kto jesteś, Panie?” –
powiedział. A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześla-
dujesz. 6Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co
masz czynić”.

7Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli
ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli ni-
kogo. 8Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy,
nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzy-
mając za ręce. 9Przez trzy dni nic nie widział i ani nie
jadł, ani nie pił.

10W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem
Ananiasz. „Ananiaszu!” – przemówił do niego Pan
w widzeniu. A on odrzekł: „Jestem, Panie!” 11A Pan
do niego: „Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy
o Szawła z Tarsu, bo właśnie się [tam] modli”. 12(I ujrzał
[Szaweł] w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz
wszedł i położył na niego ręce, aby przejrzał.) 13„Panie –
odpowiedział Ananiasz – słyszałem z wielu stron, jak
dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Je-
rozolimie.14I ma on tutaj władzę od arcykapłanów, aby
więzić wszystkich, którzy wzywają Twego imienia”. 15„Idź
– odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego czło-
wieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan
i królów, i do synów Izraela. 16I ukażę mu, jak wiele bę-
dzie musiał wycierpieć dla mego imienia”.

17Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył
na niego ręce i powiedział: „Szawle, bracie, Pan Jezus,
Ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał
mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świę-
tym”. 18Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzy-
skał wzrok, i został ochrzczony. 19A gdy spożył posiłek,
wzmocnił się. 20Jakiś czas spędził z uczniami w Damasz-
ku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest
Synem Bożym.
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Nawrócenie Pawła musiało być dla pierwszych
chrześcijan sprawą fundamentalną. Świadczy o tym
fakt, że w Dziejach Apostolskich relacjonowane jest
ono trzykrotnie: tutaj oraz w rozdz. 22 i 26, z róż-
nymi wariantami, co być może zawdzięczamy odręb-
nym tradycjom. Szaweł spotyka Zmartwychwstałe-
go, jak to sam potwierdzi, wpisując się w rejestr tych,
którzy otrzymali łaskę paschalnej chrystofanii (1 Kor
15,8-9). Został posłany do Damaszku przez sanhe-
dryn, sprawujący swą jurysdykcję pośrednio również
w synagogach syryjskich. Miał tam zwalczać zwolen-
ników Chrystusa (w oryginale greckim mowa jest
o „zwolennikach drogi” – drogi w szczególnym
znaczeniu tego słowa – czyli o chrześcijanach, a z tą
„drogą” spotykać się będziemy w księdze Dziejów
często (16,17; 18,25.26; 19,9; 22,4; 24,14.22).

Ukazanie się Zmartwychwstałego samo w sobie
jest teofanią, czyli manifestacją Boga, jak tego do-
wodzi oślepiające światło – Jego symbol. Dla Pawła
rozpoczyna się nowy rodzaj egzystencji. On sam
będzie o tym mówić jako o „zdobyciu” lub „pochwy-
ceniu” przez Chrystusa (Flp 3,12). W ten sposób
przychodzi on do wspólnoty chrześcijańskiej, gdzie
go przyjmuje – choć ze znaczną nieufnością – pe-
wien uczeń z Damaszku, Ananiasz, który także
doświadczył podobnej teofanii. Zauważmy, że
w opowiadaniu tym nie pominięto konkretnych
wskazówek odnoszących się do pierwszych kroków
w życiu nawróconego Pawła. Na przykład ulica Pro-
sta była ulicą dobrze znaną, przecinając Damaszek
ze wschodu na zachód.

Ananiasz jest poniekąd duchowym ojcem Pawła,
bo właśnie on włącza go we wspólnotę przez chrzest,
przywracający mu światło dla oczu i dający światło
dla ducha. Już tutaj, w Damaszku pobyt Pawła prze-
mienia się w okazję do świadczenia o Chrystusie.
Z prześladowcy staje się on natychmiast misjona-
rzem, zwłaszcza w damasceńskich synagogach,
wzbudzając gniewną reakcję wśród Żydów, którzy
chcą go zabić. Lecz Paweł dość karkołomnym spo-
sobem zostaje ocalony: spuszczono go nocą w ko-
szu z murów Damaszku, umożliwiając ucieczkę do
Jerozolimy (natomiast w Ga 1,17-19 apostoł nad-
mienia faktycznie o swoim uprzednim pobycie
w Arabii i o dotarciu do Jerozolimy dopiero w trzy
lata później).

W Jerozolimie jest wielu chrześcijan czujących
wobec nawróconego rezerwę zmieszaną z lękiem.
Dopiero dzięki pośrednictwu Barnaby Paweł zostaje
przyjęty i zaczyna swój apostolat, zwracając się do
Żydów greckojęzycznych. Ich reakcja jest ostra – oni
też podejmują próbę zabicia go. Paweł musi więc
chronić się w rodzinnym Tarsie (dzisiejsza południo-
wa Turcja). W centrum uwagi jest teraz Piotr i jego
działalność w południowo-zachodniej Palestynie.
Odwiedzając Liddę, przywraca siły sparaliżowanemu
Eneaszowi, natomiast w Jafie (lub Joppie) na wybrze-
żu śródziemnomorskim wskrzesza zmarłą chrześci-
jankę, Tabitę – „Gazelę”, którą opłakiwano z powo-
du jej wielkiej dobroci.
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21Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: „Czy
to nie ten sam, który w Jeruzalem prześladował wyznaw-
ców tego imienia i przybył tu po to, aby ich uwięzić
i zaprowadzić do arcykapłana?”

22A Szaweł występował coraz odważniej i szerzył za-
mieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku, do-
wodząc: „Ten jest Mesjaszem”. 23Po upływie dłuższego
czasu Żydzi postanowili go zgładzić. 24Szaweł dowiedział
się o ich zamiarach. A strzegli bram we dnie i w nocy,
aby go zgładzić. 25Uczniowie więc spuścili go nocą
w koszu na sznurze przez mur i wyprawili.

26Kiedy przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się
do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest
uczniem. 27Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowa-
dził do Apostołów, i opowiedział im, jak w drodze [Sza-
weł] ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą
przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa.
28Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą prze-
konania przemawiając w imię Pana. 29Przemawiał też
i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić.
30Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili
go do Cezarei i wysłali do Tarsu.

31A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei
i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował
w pociechę Ducha Świętego.

32Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do
świętych, którzy mieszkali w Liddzie. 33Znalazł tam pew-
nego człowieka, imieniem Eneasz, który był sparaliżo-
wany i od ośmiu lat leżał w łóżku: 34„Eneaszu – powie-
dział do niego Piotr – Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań
i zaściel swoje łóżko!” I natychmiast wstał. 35Widzieli go
wszyscy mieszkańcy Liddy i Szaronu i nawrócili się do
Pana.

36Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem
Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego
i dawała hojne jałmużny: 37Wtedy właśnie zachorowała
i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze.
38Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli
się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców
z prośbą: „Przyjdź do nas niezwłocznie”. 39Piotr poszedł
z nimi, a gdy przybył i zaprowadzili go do izby na górze,
otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami
w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za
swego życia.

Szaweł z Tarsu (9,1). To hebrajskie imię apostoła miało
przypominać o izraelskim królu Saulu, który wywodził się
z tego samego pokolenia Beniamina; natomiast drugie
imię, o pochodzeniu grecko-rzymskim – Paweł, używane
jest we wszystkich jego listach. Szaweł pochodził z Tarsu,
leżącego w Cylicji (południowo-wschodnia część Azji
Mniejszej) nad rzeką Cidno. Od czasów Augusta
ośrodek ten cieszył się licznymi przywilejami, przeżywając
okres ekonomicznego i kulturalnego rozkwitu: w I w. po
Chr. był centrum naukowym na poziomie Aten czy
Aleksandrii. Paweł (ur. ok. 5-10 r.) otrzymał staranne
wykształcenie w szkołach greckich: z jego listów wynika,
że znał grecką literaturę, filozofię i retorykę. Był również
przykładnym Żydem, dogłębnym znawcą Prawa,
świętych Pism i tradycji interpretowanej przez żydowskich
rabinów. Należał do ruchu faryzeuszy, a św. Łukasz
uważa, że uczył go sam wielki Gamaliel (powyżej:
Nawrócenie Szawła. Fresk. Giorgio Vasari i Cristoforo
Ghirardi, XVI w. Cortona, Kościół Imienia Jezus).

Cezarea, Lidda, Jafa (9,30.32.36). Pierwsze z tych miast,
nazwane tak na cześć imperatora Cezara Augusta,
wybudował Herod w okolicach tzw. Wieży Stratona,
gdzie od pradawnych czasów przybijano do portu.
Rezydował w nim prokurator rzymski, było więc stolicą
Palestyny. Lidda, obecnie przywrócona do hebrajskiej
nazwy Lod, odnotowanej przez Stary Testament,
znajdowała się na równinie Jeszaron, około 38 km na
północny wschód od Jerozolimy, na drodze do Jafy.
Natomiast Jafa, leżąca nieco na południe od dzisiejszego
Tel Awiwu, była portem Judei, choć w czasach Heroda
straciła na znaczeniu, konkurując z Cezareą.

Damaszek pozostawał w tamtych czasach pod rządami
nabatejskiego króla Aretasa IV. Ówczesne miasto
odpowiada południowo-wschodnim obszarom dzisiej-
szego Damaszku. Ulica Prosta (9,11), szerokości około
piętnastu metrów, przecinała miasto ze wschodu na
zachód (na zdjęciu: Łuk nad ulicą Prostą).

DZIEJE APOSTOLSKIE 9,1-39


