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RO ZDZIA Ł I.

Cudowne nawrócenie św. Pawła, Pobyt na pustyni, Paweł uczy się
rzemiosła,

„Ten mi jest naczyniem mybranem,  
a by nosił Imię moje przed  narody”.

(Dz. Ap. 9. 15).

Narodzenie Pana Jezusa, będącego oczekiwaniem narodów, 
w samym ludzie Jego, w wybranym  narodzie Izraelskim, m ało 
znalazło zrozumienia. Obiecanego Mesjasza przywitali Anioło
wie, oddali mu pokłon prości pastuszkowie, cieszyła się cichem 
szczęściem swojem święta Rodzina, ale z przedstawicieli narodu, 
z tych, co księgi święte i proroctw a w nich zawarte, znali, je
den tylko Symeon wznosił dziękczynny wzrok do nieba i mówił: 
Teraz puszczasz sługę Twego Panie w pokoju, bo oczy moje 
oglądały zbawienie Twoje!

Mesjasz ubogi, w stajence narodzony i zapowiadający k ró 
lestwo Boże, ale nie światowe, przez Faryzeuszów nie został 
przyjęty. Oni, „wodzowie ślepi“, zamykali oczy własne na jawne 
dowody Jego Bóstwa i lud niedoświadczony za sobą pociągnęli.

Przyszedł Pan Jezus do swoich, a  swoi Go nie przyjęli, 
a  nie dość, że nie przyjęli, ale jeszcze prześladowali Go ze ślepą 
nienawiścią od samej, młodości aż do ostatniej chwili życia na 
ziemi. „W inien jest śmierci, bo się czynił Synem Bożym“ — 
tak orzekli i zamiar swój, wykonali. A kiedy Pan Jezus już 
um arł, zdawało im się, że m ogą być odtąd  zupełnie spokojni.

Tymczasem rachuby te okazały się mylne. Rozeszła się 
wieść, że Pan Jezus zmartwychwstał, a  uczniowie Jego nabraw 
szy odwagi, zaczęli tę prawdę ogłaszać i utwierdzać wiarę 
w Bóstwo Jego.
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Czynili zas to nie tylko Apostołowie, ale nawet młodzieńcy 
pełni Ducha Bożego. Jednym  z nich był św. Szczepan, który 
„czynił cuda i znaki wielkie między ludźmi11. Przerażenie ogar
nęło żydów, porwali Szczepana przed sąd swój, a kiedy święty 
młodzieniec nieustraszenie głosił dalej wiarę w Bóstwo Jezusa, 
wyrzucili go z m iasta na potok Cedronu i tam go ukamienowali.

Na tern jednem zabójstwie nie poprzestali. Wszczęli za
wzięte prześladowanie przeciw wszystkim, którzy się przyzna
wali do imienia chrześcijańskiego.

Znajdował się wówczas w Jerozolimie młodzieniec, imie
niem Szaweł, rodem  z Tarsu, m iasta nadm orskiego w Cylicji. 
Młodzieniec ten, pełen zdolności i zapału, uczył się u sławnego 
doktora zakonnego Gamaliela, a w wolnym czasie b ra ł udział 
także w publicznych zgromadzeniach i uważał sobie za obowią
zek wspierać starszyznę żydowską w obronie zakonnych prze
konań i w prześladowaniu chrześcijan. Cieszył się więc z za- 
bójistwa sw. Szczepana i pom agał tym, co go kamienowali. 
Za tym początkiem poszły inne czyny. „P arskając groźbam i 
i chęcią m orderstw a przeciw uczniom Pańskim, przyszedł do 
najwyższego kap łana i prosił od niego listów do Damaszku 
do bóżnic, iżby pojm ał tam  chrześcijan i związanych przywiódł 
do Jeruzalem 11.

W  obecnych czasach do Damaszku można dojechać ko
leją, ale wtedy drogę tę należało odbyć pieszo albo konno. 
Należało udać się w kierunku północnym z Jerozolimy przez 
Sam arję i Galileę, aby dostać się do Syrji i m iasta Damaszku. 
Tych trudów nie żałował Szaweł, byle swój zamiar wykonać, 
ale Bóg młodzieńcowi temu inne już przeznaczył zadanie.

A- gdy jechał i przybliżał się do Damaszku, nagle ze
wsząd oświeciła go światłość z nieba, a padłszy na ziemię, 
usłyszał głos, mówiący do siebie: Szawle, Szawle, czemu m nie 
prześladujesz? A on rzekł: Ktoś jest Panie? I usłyszał odpo
wiedź: Jam  jest Jezus, k tórego ty prześladujesz, ale trudno 
tobie przeciw ościeniowi wierzgać. A drżąc i zdumiewając się 
Paweł, przemówił: Panie, co chcesz, abym czynił? A Pan do 
niego: wstań a wnijdź do m iasta, a tam  ci powiedzą, co bę
dziesz m iał czynić. A mężowie oni, .którzy z nim byli, stali zdu
mieni, głos wprawdzie słysząc, ale nikogo nie widząc. I wstał



Szaweł z ziemi, a otworzywszy oczy nic nie widział, a prow a
dząc go za ręce, wwiedli go do Damaszku. I był tam  trzy dni nie 
widząc, i nie ja d ł ani pił.

Niektórzy pisarze, niechętni dla Kościoła katolickiego, 
wyrażali przypuszczenie, że Pawłowi zmęczonemu trudem  i go
rącem, zdawało się tylko, że m iał widzenie Boże, gdy tymcza
sem odczuwał tylko własne swe myśli.

Twierdzenie takie trudno brać poważnie. Zobaczymy w dal
szym ciągu, że Szaweł odtąd stał się zupełnie innym człowie
kiem, nie tylko zmienił imię Szaweł na Paweł, ale zmienił też 
obyczaje, z prześladowcy wiary Chrystusowej stał się na jgo r
liwszym jej głosicielem, nie lękającym  się nawet śmierci, któ
ra mu codzień zagrażała.

Gdybyśmy przypuścili, że Pawłowi wskutek trudów coś 
się przywidziało tylko, to takie przywidzenie byłoby rychło 
przeminęło. Paweł wykąpałby się był w rzece Baradzie, prze
pływającej Damaszek, zjadłby obiad i wypoczął, a potem u dał
by się ,do miejscowego przełożeństwa ze swojem poselstwem, 
albo też wyrzekłby się wszystkiego i spokojnie wróciłby do 
Jerozolimy. Tymczasem w Pawle od tej chwili zachodzi tak 
gruntow na zmiana, że skierowała jego życie na zupełnie nowe 
tory, a on nigdy już nie zawrócił z tej drogi, na którą wpro
wadziła go wola Objawionego Chrystusa. Uczyniony „naczy
niem wybranem “ a,by niósł wiarę św. pomiędzy pogan, tego 
tylko pragnie, aby wykonać Boże zlecenie w najdokładniejszy 
sposób.

Także z następnych zdarzeń wynika, że cudownie dokonało 
się jego nawrócenie, bo czytamy dalej w Piśmie świętem: 
„A uczeń niektóry był w Damąszku, imieniem Ananiasz. I rzekł 
Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu, wstań i idź na ulicę, 
którą zowią prostą i szukaj człowieka Szawła Tarseńczyka, 
albowiem oto się modli. I odpowiedział Ananiasz: Panie, sły
szałem od wielu o tym mężu, jako wiele złego uczynił wiernym 
w Jeruzalem, i tu m a moc od najwyższych kapłanów wiązać 
wszystkich. A Pan rzekł do niego: Idź, albowiem ten mi jest 
naczyniem wybranem, aby nosił imię moje przed narody, bo 
ja mu ukażę, jako wiele potrzeba mu cierpieć dla imienia m e
go11.



„Tedy Ananiasz poszedł i wszedł do domu, a włożywszy 
nań ręce rzekł: Szawle, bracie, posłał mię Pan Jezus, k tóry 
ci się ukazał w drodze, abyś przejrzał był napełniony Duchem 
świętym. A natychm iast spadły z oczu jego jako łuski i zaś 
przejrzał a wstawszy, ochrzczony jest. I był z uczniami, którzy 
byli w Damaszku, przez kilka dni. A natychm iast w bóżnicach 
opowiadał Jezusa, że ten jest Synem Bożym. I zdumiewali się 
wszyscy, którzy go słuchali, i m ówili: izali nie ten jest, który prze
śladował w Jeruzalem  chrześcijan i tu na to przyszedł, aby je 
powiązawszy wiódł do przedniejszych kapłanów ? A Szaweł 
wzmacniał się daleko więcej i zawstydzał żydów, którzy miesz
kali w Damaszku, twierdząc, że ten jest Chrystus41.

Stało się!
Cudowne widzenie przed bram am i Damaszku, chrzest świę

ty i działanie łaski Bożej sprawiły, że Faryzeusz z urodzenia 
i przekonań, zrywa z dawnymi przyjaciółmi, zrywa z prze
szłością, odrazu zaczyna głosić Bóstwo Pana Jezusa i czynić 
to będzie odtąd niestrudzenie aż do końca życia, pójdzie o g ło 
dzie i chłodzie, w podartej sukni, przez lądy i morza, wśród 
niewygód, trudów i prześladowań, wszystko poczyta sobie za 
gnój, byle Chrystusa pozyskał, aż wreszcie położy głowę pod 
miecz katowski. Pan sobie go obrał, udarow ał go potrzebnemi 
zdolnościami i poszle go między narody i króle i syny izra
elskie.

Przyjąwszy od Pana Jezusa tak wzniosłe posłannictwo, 
nie w raca już Paweł do Jerozolimy, ale usiłuje współpraco
wać z łaską Bożą, aby się dobrze przygotować do spełnienia 
swego zadania. A zadanie to nie lada! I żydów przekonywać, 
że się mylą, i pogan odwodzić od ich błędów, a prawdziwą 
wiarę do serc im podać i w niej utwierdzić, to trudy, do których 
należało się umocnić. Poszedł więc Paweł na pustynię arabską, 
gdzie blisko trzy la ta  krzepił się rozmyślaniem, postem i m o
dlitwą, a gdy wrócił do Damaszku, użył reszty czasu na wy
doskonalenie się w języku greckim, na zapoznanie się z hi- 
sto rją  narodów  sąsiednich, do których ze słowem Bożem 
pójść zamierzał.

A co szczególniejsza, przy tern wszystkiem uważał za ko
nieczne, żeby się wyuczyć rzemiosła i zapewnić sobie wyżycie
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wśród ludzi. T ak  też zrobił. Nauczył się sztuki robienia na
miotów ze skóry lub z m aterji sukiennej i to rzemiosło daw ało 
mu utrzymanie, ile razy znalazł się w niedostatku. Stąd śmiało 
m ógł później powiedzieć do wiernych: „Srebra ani złota albo 
szaty żadnego nie pożądałem, jako sami wiecie, bo moim 
potrzebom i tych, którzy są ze mną, służyły te moje ręce“ .

T aki był wtedy zwyczaj, że uczeni ludzie wykonywali także 
jakieś rzemiosło. N aprzykład sławny rabi H illel był wyrob
nikiem, a  rabi Johanan szewcem. Teraz jednak zmieniły się sto
sunki tak bardzo, że nikt roztropny nie powie: czemu księża 
albo profesorowie nie pracują na swe utrzym anie rękami, bo 
gdyby to chcieli czynić, nie mogliby wykonywać dobrze róż
norodnych obowiązków swego stanu, a odbieraliby chleb za
wodowym rzemieślnikom. W  dobrze urządzonem społeczeń
stwie każdy powinien wykonywać porządnie swoje obowiązki, 
a wtedy cała  ojczyzna znajduje się w pomyślnym stanie.

9



RO ZDZIA Ł II.

Początek działalności, pierwsza podróż apostolska św. Pawła.

„Ja mu okażą, ja k o  miele potrzeba  
mu cierpieć dla Im ienia m ego”.

Zazwyczaj jesteśm y tego przekonania, że kto żyje poboż
nie, t emu w spraw ach nawet doczesnych powinno się dobrze 
powodzić, jeżeli zaś dzieje się przeciwnie, to skłonni jesteśm y 
do buntu i nieraz wołalibyśmy może nawet zuchwale: Panie 
Boże, cóż tjO za sprawiedliwość? Ja  poszczę, modlę się, chodzę 
do spowiedzi i Komunję św. przyjmuję, a tyle krzyżów zsy
łasz na mnie, tam ten zaś mój sąsiad, albo sąsiadka, wszystkie 
pobożne uczynki lekceważą, a  dobrze im się wiedzie!

Praw da jest, że za pobożne życie obiecał Pan Bóg b ło 
gosławieństwo doczesne, ale to nie jest żaden kon trak t z Bo
giem, wolno Bogu według niezbadanych Swoich wyroków 
postąpić inaczej,. I mamy na to m ele  przykładów.

W iadomo jest, że Bernadecie Soubirous objawiła się 
Najśw. M arja Panna w Lourdes i wskazała jej cudowne źró
dło, w ktprem  chorzy, opuszczeni przez lekarzy po dziś dzień 
odzyskują zdrowie — a przecie B ernadeta w dalszem życiu 
wcale nie cieszyła się pomyślnym stanem  zdrowia, a ze świata 
zeszła jako skrom na siostra zakonna.

Sławna Joanna d ‘Arc przez Boga została wybrana, aby 
naród  francuski wyzwoliła od przemocy Anglików. Ukazywała 
jej się św. K atarzyna i udzielała rad, jak i co ma wykonać i w ten 
sposób zam iar Boży spełnił się, sam a atoli Joanna odcierpiała 
wielkie udręczenia, wzięto ją  do więzienia, męczono i znęcano 
się nad  nią, a wreszcie spalili ją  Anglicy publicznie.
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Nie dziwmyż się tedy, że i świętemu Pawłowi, choć został 
nazwany naczyniem wybranem, zapowiada Bóg, że na po
twierdzenie tego wyboru nadzwyczaj wiele cierpieć będzie mu
siał dla Imienia Bożego „Ja mu ukażę, jako wiele potrzeba 
im cierpieć d la  Imienia m ego“.

Zaczęły się te cierpienia już w Damaszku. Po powrocie 
z pustyni zaczął Paweł nauczać obecnych tam  żydów, niestety, 
trud  jego był darem ny, a „żydowie uczynili radę wspólnie, aby 
go zabili, lecz oznajmiono Pawłowi zdrady ich, że strzegą bram  
we dnie i w nocy, aby go zabili, uczniowie jego tedy, wziąwszy 
go w nocy, przez m ur wypuścili go, spuściwszy w koszu“.

Uszedłszy śmierci w taki sposób, udał się Paweł do Jero
zolimy, aby się zbliżyć do starszyzny kościelnej i porozumieć 
się co do dalszej pracy. Nic dziwnego, że przyjęto go tu z nie^ 
dowierzaniem, u łatw ił mu jednak sprawę znajomy jego, już 
chrześcijanin, Barnabasz, który zapoznał Apostołów z Pawłem 
i z jego wybraniem  cudownem na głosiciela Ew angelji. W  ta 
ki sposób wszedł Paweł do zgromadzenia chrześcijan i począł 
zaraz nauczać. Rozumie się, że żydzi ze zgorszeniem na to pa
trzeli, i uważając Paw ła za odstępcę ząkonu, starali się go 
zabić. Paweł za nic sobie ważył niebezpieczeństwo i byłby po
został w Jerozolimie, bo sądził, że tu należy mu zacząć pracę, 
gdzie go znano dawniej jako zawziętego w roga chrześcijan, 
ale sam Bóg spowodował zmianę zamiarów, jak  o tem wyznaje 
w Dziejach Apostolskich: „Stało się, gdym się m odlił w ko
ściele, żem był w zachwyceniu — i rzekł Bóg do m nie: idź, 
bo ja  do poganów daleko poślę cię“ .

Pomimo takiego Wyboru przez samego Pana Boga na 
A postoła pogan, potrzeba było jeszcze ze względu na porządek 
zatwierdzenia ze strony zwierzchności kościelnej. Zatwierdzenie 
to spowodował D uch św. w Antjochii. „A gdy oni (starsi ko
ścielni) ofiarę czynili Panu i pościli, rzekł Duch święty: O d
łączcie mi Szawła i B arnabasza ku sprawie, do której ich wzią
łem. Tedy, poszcząc i m odląc się i włożywszy na nich ręce, 
wyświęcili ich i odprawili. A tak  oni, wysłani od D ucha św. 
odeszli do Selencji, a stam tąd wodą puścili się do Cypru“.

W iadomo, że dwunastu Apostołów w ybrał sobie Pan Je
zus. Kiedy ubył z pośród nich Judasz, Apostołowie uzupełnili



liczbę przez powołanie na jego miejsce Macieja. W  krotce jed
nak H eród Agrypa kazał zabić Jakóba Zebedeuszowego, bi
skupa Jerozolimy, następca zaś tegoż Jakóba, Jakób Alfeuszów, 
m usiał pozostać w Jerozolimie, jako widoma władza kościelna, 
dlatego Paweł i Barnabasz, uzupełniający liczbę, słusznie noszą 
nazwę Apostołów, bo postanowieni zostali głosicielami Ewan- 
gełji wśród pogan: Paweł przez samego P. Jezusa wybrany 
i pouczony, Barnaba działaniem D ucha św. przez usta innych 
Apostołów.

Na końcu Ew angelji św. M arka czytamy, że Apostołowie, 
stosownie do rozkazu Pana Jezusa „wyszedłszy, przepowiadali 
wszędy, a Pan dopom agał i utw ierdzał mowę przez cuda za 
nimi idące“.

Paweł, jako prawdziwy Apostoł, posiadał także moc Bożą. 
Pokazało się to zaraz w czasie pierwszej podróży, kiedy z B ar
nabą przybyli na wyspę Cypr, leżącą na morzu Śródziemnem.

Znajdował się tam  na dworze starosty rzymskiego, Ser
giusza Pawła, żyd nazwiskiem Elymas, który trudnił się czar- 
noksięstwami, czyli wykonywaniem nadzwyczajnych rzeczy, ro
zumie się z pomocą złego ducha, i z tego ciągnął zyski. Ponie
waż zas obawiał się, że starosta po przyjęciu wiary oddali go, 
dlatego ze wszystkich sił robił trudności Pawłowi. „Tedy P a
weł, napełniony Duchem  św. wejrzawszy nań, rzekł: O pełny 
wszelakiej, zdrady i przewrotności, synu djabelski, nieprzyja
cielu wszelkiej sprawiedliwości, który nie przestawasz wywra
cać prostych dróg Pańskich, oto teraz ręka Pańska nad Tobą, 
i będziesz ślepym, nie widząc słońca aż do czasu. I natychm iast 
padł nań m rok i ciemność, i chodząc w koło, szukał, ktoby 
mu rękę podał. Tedy starosta, widząc co się działo, uwierzył, 
zdumiony nad nauką Pańską11.

Początek zatem zgłoszenia wiary św. na wyspach zrobiony 
został na Cyprze. S tąd udał się Paweł morzem na północ do 
M ałej Azji i przyszedł do m iasta Perge, a potem do Antiochji.

W szystkie t e okolice należały wtedy pod panowanie rzym
skie i okoliczność ta u łatw iała głoszenie wiary św., bo Rzy
m ianie pobudowali drogi, chwytali rozbójników, a  każdemu na
rodowi pozwalali wyznawać jaką chciał wiarę, byle nie bunto
wał się przeciw ich władzy. To też i żydom wolno było dla



handlu osiadać we wszystkich miastach, z czego oni skwapli
wie korzystali i osiedlali się licznie, a niekiedy i do władzy 
dochodzili. Rzecz oczywista, mieli też i bóżnice, gdzie się w so
boty gromadzili na swe nabożeństwa.

W  ten sposób działanie Paw ła było ułatwione. Czynił on 
też zawsze w ten sposób, .że naprzód zgłaszał się do żydów 
przemawiał do nich, tłómaczył, że Mesjasz, zdawna obiecany 
i przez Proroków  przepowiadany już przyszedł, że jest Mim Je
zus Chrystus, i że należy uwierzyć w Jego naukę, aby być zba
wionym.

Rozmaity bywał skutek nauki Pawłowej. Zwykle uwierzył 
ktoś z żydów, większość zaś trw ała w uporze. Tak stało się 
i w Antjochji P izydyjskiej: „ Żydowie, widząc rzesze, słucha
jące Apostołów, napełnieni są zazdrością i bluźniąc sprzęci* 
wiali się temu, co Paweł powiadał. Tedy Paweł i Barnabasz 
rzekli: W am naprzód trzeba było opowiadać słowo Boże, lecz 
ponieważ je odrzucacie, i osądzacie się niegodnym i być wiecz
nego żywota, oto obracamy się do poganu.

Poganie zatem cieszyli się i wielbili Boga, że m ogą otrzy
mać żywot wieczny, natom iast „żydzi poduszczyli niewiasty 
i przedniejszych m iasta i wzbudzili prześladowanie na Paw ła 
i Barnabasza i wyrzucili ich z granic swych. A oni, otrząsnąw 
szy proch z nóg na nich, przyszli do Ikonium “.

Nienawiść żydowska szła odtąd bez przerwy za Pawłem 
i u trudniała mu na wszelki sposób nauczanie, czy to wprost, 
czy też przez zabiegi u władz pogańskich. W  Ikonium naw ró
ciło się wprawdzie nieco żydów i pogan „lecz żydowie, którzy 
nie w ierni byli, pobudzili i ku gniewowi wzruszyli serca pogan 
przeciw braciom 11. Pomimo znaków i cudów „rozdwoiło się 
pospólstwo m iejskie i byli jedni z żydami, a drudzy z Apo- 
stołam i“. A gdy poganie wraz z żydami zmówili się, „aby ich 
spotwarzyli i ukam ienowali” uszedł Paweł z Barnabą do m ia
sta  Listry.

W  mieście tern uczynił Paweł nowy cud. Był tam  „mąż 
niektóry niemocny na nogi, chrom y z żywota m atki swej, któ
ry nigdy nie chodził. Ten słuchał Paw ła mówiącego, k tóry  
nań patrząc i widząc, że m iał wiarę, aby był uzdrowiony, rzekł 
głosem  wielkim: W stań na nogi twoje prosto! I wyskoczył



12

i chodził. A rzesze widząc, co czynił Paweł, podniosły głos
swoj mówiąc po likaońsku: Bogowie, stawszy się ludziom po
dobni, zstąpili do nas“.

Widzimy tu, że cud Paw ła spraw ił więcej niż Apostoł za
m ierzał Poganie, w prostocie swojej uznali, że jest to znak 
-bozy, ale boskie pochodzenie przypisali Pawłowi i Barnabie 
i nawet chcieli im składać ofiarę, jak  to czynili swoim bożkom. 
Apostołowie jednak energicznie temu przeszkodzili.

„K apłan pogański, k tóry był przed miastem, woły i wieńce 
do wrot przyniósłszy, chciał z ludem  ofiarować. Co usłyszawszy 
Apostołowie Barnabasz i Paweł, rozdarli odzienie swoje i wsko
czyli między rzesze w ołając: Mężowie, co to czynicie I I my 
śm iertelni jesteśmy, wam podobni ludzie, my tylko opowiadamy 
wam wiarę w prawdziwego Boga, abyście się do Niego na 
wrócili od waszych błędów. To mówiąc, zaledwie uspokoił rze
sze, że im nie ofiarow ali'1.

. Zdarzenie to byłoby pociągnęło może całe m iasto do 
świętej wiary, gdyby nie żydzi, którzy aż z Ikonium posłali za 
Apostołam i szpiegów, aby im przeszkadzali:

„l nadeszli niektórzy z Antjochii i Ikonii żydowie a n a 
mówiwszy rzesze i kam ienując Pawła, wywlekli go z m iasta 
m niem ając, żeby um arł".

Z takim  trudem  szło głoszenie Ew angelji. Chociaż z po
czątku Bog błogosław ił i w spierał ludzkie siły, to chwilowo 
dopuścił, aby zwyciężył szatan i aby Apostoł cierpiał, nie do
szło jednak do tego, aby tam  życie postradał, bo uratow ali 
go uczniowie i dopom ogli mu do opuszczenia m iasta.

Pomimo niebezpieczeństwa nie powstało powątpiewanie 
w sercu Pawłowem, czy istotnie jest wola Boża, aby g łosił 
w iarę świętą, przeciwnie, poznał Apostoł i przypom niał sobie, 
ze dzieje się z nim jedynie to, co mu, naprzód było oznajm ione' 
ze m usi wiele cierpieć dla Im ienia Jezusowego; nie wahał się 
więc ani lękał, tylko powtarzał: „A choć mnie i zarzezą na 
ojiarę i posługiwanie wiary waszej, weselę się i pom agam  wam  
wszystkim  wesela-. (Filip. 2. 17.) Bezpośrednio poszedł więc 
dalej do m iasta D erby sprawować dzieło swego apostolstwa.



Co większa nawet, nie tylko poszedł naprzód, ale nawet 
d la  ugruntow ania we wierze nowych wyznawców, niepomny 
niebezpieczeństw, wrócił się do miast tychsamych.

„A gdy opowiedzieli Ew angelję m iastu onemu i nauczyli 
wielu, wrócili się do Listry, Ikonium i Antjochii, utwierdzając 
serca uczniów, aby trw ali w wierze, i pamiętali, że przez wiele 
ucisków trzeba nam  wnijść do królestw a Bożego. A gdy posta
nowili im kapłany  w każdym kościele, i modlili się z poszcze
niem, polecili ich Panu, w którego uwierzyli".

Potem  powoli wrócili się do Antjochii w Palestynie, skąd 
Zaczęli podróż, i opowiadali wiernym, jako wielkie rzeczy Bóg 
uczynił z nimi, a iż poganom  otworzył drzwi wiary.

Ta pierwsza podróż Paw ła św., odbyta pieszo, wśród 
trudów i niebezpieczeństw, na przestrzeni około 2.000 kilo
metrów, trw ająca lat parę, dowodzi, jak  bardzo łaska Boża 
um ocniła go i jak  on gorliwie spełniał swoje zadanie.



ROZDZIAŁ III.

Sobór w Jerozolimie, Druga podróż apostolska św. Pawia.

„Od mas rozsławiona jest moma Pańska nie tylko 
m Macedonii i m Achai, ale na mszelkiem miejscu”

f(l. Tess. 1. 8)

Po powrocie z podróży nie próżnowali Paweł i Bamabasz, 
ale użyli czasu na nauczanie w Antjochii i w okolicy.

Między nawróconymi tam z pogan powstało niezadowolenie 
i zaniepokojenie słuszne, że niektórzy zagorzali zwolennicy 
starozakonnego prawa zmuszali ich do zachowania także prze
pisów starozakonnych, do których żydzi byli przyzwyczajeni. 
Zdawało się żydom, że te przepisy, dane przez samego Boga* 
powinny być i nadal zachowane i że nawróceni z pogan powinni 
sobie za szczęście uważać, że ich wybrany naród dopuścił do 
swego uczestnictwa. Ci znowu byli zdania, że owe przepisy są 
zby tecznym ciężarem, który w nowym zakonie powinien ustać.

Spór o tak ważne rzeczy nie mógł być na miejscu zała
twiony, wybrano więc Pawła i Barnabę, aby się udali do Jero
zolimy i starszym Apostołom przedłożyli sprawę. Zeszła się 
więc w Jerozolimie rada pod przewodnictwem Piotra świętego, 
na której uznano, że dla nawróconych z pogan muszą być 
przyznane ulgi, że w szczególności nie należy ich zmuszać do 
obrzędu obrzezania, byle tylko trzymali się zdała od pogańskich 
obrzędów i zwyczajów.

_ Tak Powoli s ta ry  zakon m usiał ustępować nowemu i łaski 
Boże, przyznane dawniej tylko żydowskiemu narodowi, stały  
się udziałem narodów całego świata.

Po uspokojeniu w ten sposób kościoła w Antjochii, uczuł 
Paweł potrzebę udania się znowu w podróż. Tym razem wziął
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sobie za towarzysza niejakiego Sylę i znowu wyruszył z nim na 
odwiedzenie kościołów, czyli parafij, k tóre był pozakładał. 
W  Listrze przybrał sobie nowego towarzysza w osobie Tym o
teusza i pomimo jego młodzieńczego wieku polubił go bardzo, 
bo Tymoteusz, był łagodnego usposobienia i w chwilach udrę
czeń Pawiowych um iał go pocieszyć, wreszcie posiadał wielki 
zapał i chęć do pracy w winnicy Pańskiej. To też serdeczny 
ten stosunek nigdy się nie zerwał i Apostoł powierzył mu póź
niej ważny urząd biskupa w Efezie i listy doń pisał nawet z wię
zienia w Rzymie.

We trzech razem udali się w dalszą podróż i przybyli do 
m iasta Troas, gdzie znów przyłączył się do nich Łukasz, 
wierny później; towarzysz Paw ła aż do uwięzienia w Rzymie. 
Obeznany z wieloma wydarzeniami z życia Pana Jezusa, na
pisał Łukasz Ew angelję a później Dzieje Apostolskie, w któ
rych zostawił pamięć trudów i cierpień Pawiowych.

Tak szła praca gorliwie „a kościoły utw ierdzały się wiarą 
i codzień ich w liczbę przybywało41. Zachęceni tern powodze
niem mieli zam iar obejść dalsze kraje  M ałej Azji, jednak Duch 
św. da ł im poznać, że wola Boża jest inna. „I ukazał się P a 
włowi w nocy widzenie takie: Mąż niektóry Macedończyk s ta 
n ą ł i p rosił go i mówił: Przyszedłszy do M acedonji ratuj nas“ .

W obec tych wyraźnych znaków Bożych uznał Paweł, że 
należy mu zostawić Azję trosce ustanowionych tam  kapłanów , 
a samemu pójść do E uropy ze światłem wiary św. Przypłynęli 
zatem morze z Troady, czyli dawnej Troi, koło wyspy Sarno- 
trake  i przybyli do N eapolu a następnie do m iasta Filippi.

Żydów tutaj było niewielu, bo nawet bóżnicy nie posia
dali, tylko na modlitwę gromadzili się za m iastem  nad rzeką. 
Tam  zatem udał się w najbliższą sobotę Paweł z towarzyszami 
i rozpoczął nauczanie. Z pośród obecnych tam  kobiet naw róciła 
się zaraz n iejaka Lidja, trudniąca się kupiectwem, a potem, wi
dząc ubóstwo Paw ła i towarzyszów zaprosiła ich do swego domu. 
Dobrodziejstwo to ułatw iło Pawłowi i wyżycie i zbliżenie się 
do obywateli celem głoszenia nauki Bożej. O dtąd w jej dom u 
odbywały się zebrania chrześcijan.



Dose pomyślny wynik nawrócenia przerwał znowu wypa
dek nieprzewidziany, opisany przez Łukasza w Dziejach apo
stolskich jak następuje:

,,I przydało się, gdyśmy szli na modlitwę, że dziewka nie
która, co m iała złego ducha i z jego pomocą wróżyła a  przez 
to zysk panom  swoim czyniła, w ołała za nam i: „Ci ludzie są 
słudzy Boga najwyższego, którzy wam oznajm ują drogę zba
wienia . A to czyniła przez wiele dni. W tedy Pawet użalił się 
jej i obróciwszy się, rzekł duchowi: Rozkazuję ci w imię Jezusa 
Chrystusa, abyś od niej wyszedł. I wyszedł onejże godziny. 
A widząc panowie jej, że przepadła nadzieja zysku ich, pojmaw
szy Pawia i Sylę, podali ich urzędowi i rzekli: Ci ludzie nie
pokój czynią w mieście naszem, gdyż są żydowie i opowiadają 
nową religję, której nam  (jako Rzymianom) przyjmować nie 
godzi się. I zbieżał się człowiek pospolity przeciw nim, a urząd 
rozdarłszy szaty ich, kazał ich siec rózgami, a gdy im wiele 
ran zadali, wrzucili ich do więzienia, rozkazując stróżowi, aby 
ich pilnie strzegł. K tóry wziąwszy takowe rozkazanie, wsadził 
ich do wewnętrznego tarasu, a  nogi ich zamknął u kłody.

Lecz o północy Paweł i Sylas modląc się, chwalili Boga, 
a słuchali ich inni współwięźniowie. A zprędka powstało wielkie 
ziemi trzęsienie, tak, iż się poruszyły fundam enty ciemnicy, 
i wnet się otworzyły wszystkie drzwi i rozwiązały się pęta  
wszystkich. A ocuciwszy się stróż ciemnicy i ujrzawszy drzwi 
otworzone, dobywszy miecza, chciał się zasiec, mniemając, iż 
więźniowie pouciekali. Lecz Paweł zawołał głosem wielkim: 
Nie czyń sobie nic złego, bo tu wszyscy jesteśmy. W tedy stróż 
kazawszy zaświecić, wszedł i drżąc przypadł do nóg Pawłowi 
i Syli i wywiódłszy ich z więzienia, rzekł: Panowie, cóż m am  
czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Wierz w Pana Jezusa, 
a będziesz zbawiony ty  i dom twój. I opowiadali mu słowo P ań 
skie i wszystkim, którzy byli w domu jego. Wtedy stróż wzią
wszy ich onejże godziny w nocy, umył rany ich, a potem  był 
ochrzczony sarn i wszystek dom jego natychmiast. I w prow a
dził ich do domu swego, nagotował im ucztę i radow ał się ze 
wszystkim domem swym, uwierzywszy Bogu.

A gdy był dzień posłał urząd sługi, mówiąc: wypuść one 
ludzie. I opowiedział te słowa stróż ciemnicy Pawłowi, iż urząd
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posłał, abyście byli wypuszczeni, teraz tedy wyszedłszy, idźcie 
w pokoju. A Paweł rzekł im: Ubiwszy nas jawnie nie osądzo
nych ludzi Rzymianów, wrzucili do ciemnicy, a  teraz nas pota
jemnie wypychają? Nie tak, ale niech przyjdą, a sami nas 
wypchną! I oznajmili słudzy urzędowi te słowa. I bali się, 
usłyszawszy, że Rzymianami byli. A przyszedłszy, przepraszali 
ich i wywiódszy, prosili, aby wyszli z m iasta1*.

Zdarzenie dopiero opowiadane daje nam  poznać cha
rak ter Pawła. Został pojmany w sposób nieprawny, ubiczowany 
i do ciemnicy wtrącony, nogi jego jakby jakiego zbrodniarza, 
zamknięto w kłody — to wszystko za nic sobie ceni, z tego 
jedynie się cieszy, że nadarzyła mu się sposobność pozyskania 
dla Chrystusa licznej rodziny, po której spodziewał się wzrostu 
wiary w całem  mieście. Przejęty tą radością nie spieszy się 
opuścić więzienie, i jak nie ba ł się biczów i ciemnicy, tak teraz 
nie łaknie wolności. Odwołuje się do swego obywatelstwa rzym
skiego raz dla zwłoki, aby dłużej pozostać z nowo-ochrzczo- 
nymi, powtóre d la przykładu, że naprzód należy wyzyskać 
wszystkie naturalne sposoby ratow ania się, a potem dopiera 
liczyć na pomoc Bożą.

Tu wypada objaśnić, że Rzymianie niektórym  m iastom  
nadawali prawo obywatelstwa rzymskiego, połączone z różnymi 
przywilejami, a w szczególności, że obywateli rzymskich nie 
wolno było biczować, ani krzyżować. Ponieważ m iasto T arsus 
posiadało obywatelstwo rzymskie, posiadał je także Paweł, 
skoro w niem się urodził i następnie kilka razy na to prawo się 
powoływał. Z tego powodu urzędnicy w Filipach uczuli trwogę 
za swoją porywczość i pięknie Pawła prosili, aby poszedł dalej. 
Co on też uczynił i przyszedł do m iasta Tessaloniki.

M iastu temu użyczmy nieco uwagi. Zostało ono założone 
około 300 lat przed Narodzeniem  Pana Jezusa i nazwane Tes- 
salonika, od imienia siostry A leksandra W ielkiego, króla m a
cedońskiego. Znaczenie jego odrazu było wielkie, bo zbudowano 
je nad cichą a dużą zatoką m orską, gdzie okręty bezpiecznie 
m ogły przeczekać najsilniejsze burze, od strony zaś lądu  docho
dził do m iasta bity gościniec od Dyrrachium , dzisiejszego Du- 
razzo, o którem  w roku 1919. tyle pisano. D roga ta była prze
dłużeniem sławnej drogi rzymskiej via appia i dochodziła !aż



do Bizancium, czyli Konstantynopola, pod nazwą Via Egnatia. 
W  tych warunkach Tessalonika m usiała stać się m iastem  wiel- 
kiem i bogatem  z powodu ożywionego handlu i takiem jest po 
dziśdzień i pojmiemy teraz zawziętość, z jaką w czasie wojny 
w r. 1913. zarówno Grecy jak i Bułgarzy ubiegali się o jego 
posiadanie. Z innych sławnych podówczas miast, jak z Efezu 
i Koryntu istnieją dziś jedynie nędzne wioski, Salonika tylko 
prowadzi ożywiony handel jako i dawniej, za pośrednictwem 
swoich 120 tysięcy żydowi

Św. Paweł zastał tam już bóżnicę żydowską, a może i nie' 
jedną, a zatem „wedle zwyczaju wszedł do nich i przez trzy; 
szabaty rozmawiał z nimi z Pisma, wywodząc i w ykładając, 
że było potrzeba, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał, a  iż 
ten Jezus jest Chrystusem, którego ja  wam opowiadam. A nie
którzy z nich uwierzyli i przyłączyli się do Paw ła i Syli, i z p ra 
wowiernych i z pogan mnóstwo wielkie i niewiast zacnych Inie 
mało. Ale inni żydowie, wzruszeni zazdrością i nabrawszy z so
bą z pospólstwa złych niektórych ludzi i rozruch uczyniwszy, 
wzburzyli m iasto, a naszedłszy dom Jazonów, gdzie 1 Paweł 
mieszkał, szukali ich, aby ich wywiedli przed pospólstwo, 
a nie znalazłszy ich, wlekli Jazona i niektórych braci do przeło
żonych miejskich, wołając, iż ci są, którzy m iasto wzburzają, 
których przyjął Jazon, i ci czynią przeciw dekretom  cesarskim , 
powiadając, że jest k ról inszy, Jezus. I wzburzyli pospólstwo 
i przełożonych m iasta, którzy tego słuchali14.

Oskarżenie, że ktoś czyni przeciw dekretom  cesarskim , nie 
było m ałe, uważane ono było wtedy jako zbrodnia obrazy 
m ajestatu  i czekała za nie kara  śmierci. Szczęściem udało się 
Jazonowi odwrócić niebezpieczeństwo, a  Paweł, stosując się do 
słów Pana Jezusa: gdy was prześladować będą w jednem  m iej
scu, uciekajcie do innego — udał się dalej na południe do m ia
sta Beroei.

Jak dopiero Tessalonika, tak i Beroea dostąp iła  tego 
szczęścia, że założono wśród jej mieszkańców kościół, to jest 
gminę chrześcijańską, składającą się częścią z żydów 'a czę
ścią z nawróconych pogan, a łaska Boża oświecała ich i umac
niała na dzielnych wyznawców wiary.
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Ale i tu doszli zawzięci nieprzyjaciele. „A gdy się dowie
dzieli w Tessalonice Źydowie, iż i w Berei opowiadane jest od 
Pawła słowo Boże, przyszli też tam, wzruszając i podburzając 
pospólstwo*4.

Te ustawiczne walki i niebezpieczeństwa zdolne były zła
mać najsilniejszą wolę. Ale Paweł nie da ł teię zachwiać. Z po
godnym um ysłem  i z chęcią spełnienia Bożych zamiarów po
szedł znów dalej jeszcze, aż do m iasta Aten w Grecji.



ROZDZIAŁ IV.

Ciąg dalszy. Paweł w Atenach i Koryncie. Listy do Tessaloniczan.

„Przez moc zn a k ów  i cudów, przez  moc Ducha śm. 
od Jeruzalem aż do ll iryku wokoło napełniłem  
Ewangelię C hrystusową”, (Rzym. i?. 19.)

Rzymianie po zdobyciu Grecji uczynili to, co czynią zwykle 
zdobywcy i zmienili nazwę jej na Achaia, władzę nad  krajem  
oddali swoim prokonsulom , ściągali podatki, zabierali rzeźby 
i obrazy, a ludności pozwalali się bawić, urządzać uczty, śpie
wać, chodzić do teatrów, pisać książki lub podróżować, byle 
tylko dali spokój sprawom  wojennym i nie myśleli o buncie. 
Dla ułatw ienia ludności tego sposobu życia mnóstwo bogatych 
Rzymian zjeżdżało na zabawy do Aten i Koryntu, a  płynący 
stąd dobrobyt wcale nie wyszedł na dobre stałym  mieszkańcom. 
W yrodził się zbytek, swawola i obojętność na wszystko, co 
może nastąpić w przyszłości. Takie stosunki zastał tu Paweł 
św., a że jak stw ierdzają Dzieje apostolskie „wszyscy jAteńczycy 
i przychodniowie goście, żadną się inszą rzeczą nie bawili, 
jedno albo opowiadaniem albo słuchaniem  czegoś nowego“. — 
Paweł smucił się i „wzruszał się w nim duch jego, gdy widział 
m iasto oddane bałwochwalstwu, przetoż rozmawiał w bóżnicy 
z żydami i z nabożnymi i na rynku i na każdy dzień z tymi, 
co tam byli. A mężowie niektórzy przystawszy do niego, uwie
rzyli, między którym i i Dyonizjusz Areopagita i niewiasta imie
niem D am aris i drudzy z nimi“ .

Jakkolwiek nie bardzo obfita w owoce, to jednak nie da
rem na była praca Paw ła w Atenach. Powstał kościół chrześci
jański, a pierwszym jego biskupem był właśnie ów Dyonizy 
A reopagita, który um arł później za w iarę św. we Francji,



w okolicach Reims, gdzie w r. 1914. takie krwawe toczyły się 
walki.

W Atenach zetknął się Paweł z uczonymi greckimi, czyli 
filozofami, a było ich dwie główne klasy, nie licząc mniejszych. 
Jedni, Epikurejczycy, byli m aterjalistam i, bo nie wierzyli w nie
śmiertelność duszy ani w życie pozagrobowe, całe zatem szczę
ście upatryw ali w użyciu świata, póki służą lata, a kto najlepiej 
używać um iał rozkoszy doczesnych, tego po swojemu nazywali 
cnotliwym. Drudzy znowu, Stoicy, byli zdania dość zbliżonego 
do chrześcijańskich zasad, że postęp człowieka zależy na coraz 
większem doskonaleniu się, i że w tym celu należy przeciwności 
życia mężnie znosić, a radości i uciech zbyt nie pragnąć, bo 
one m ijają, jak  cień znikomy.

Jak wszyscy Ateńczycy podobnie i filozofowie dużo czasu 
tracili na dysputy i słuchanie nowin na rynku, stąd  poszło, 
że chętnie powitali Paw ła i prowadzili go do swej rady, Areo- 
pagu, aby im tam  powiedział co nowego. Paweł oczywiście wy
głosił do nich kazanie, a ze względu na ich lekkomyślność po
łożył nacisk na naukę o karze i nagrodzie za uczynki i o zm ar
twychwstaniu. — Nic dziwnego, że kazanie nie podobało się. 
„Usłyszawszy o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali a d ru 
dzy rzekli: będziem cię drugi raz o tern słuchać. Tak Paweł 
wyszedł z pośrodku ich“.

„Potem  odszedłszy z Aten przyszedł do Koryntu... i roz
m awiał w bóżnicy na każdy szabat, przypom inając imię Pana 
Jezusowe i nam awiał żydy i Greki“ .

Nie wesołe było to namawianie. Każde m iasto portowe, 
nadm orskie, m ając ludność mieszaną, a przytem dobrobyt 
i łatwość wyżycia z handlu i zarobku, skłonne jest do folgo
wania sobie we wszystkich zachciankach. K orynt przeszedł 
pod tym względem inne m iasta. Żyć po koryncku znaczyło 
oddawać się zapam iętale wszelakiej rozpuście. W  takiem mie
ście głosić wiarę w ukrzyżowanego Jezusa, żądać um iarkowania 
i pokonywania nam iętności i grozić karą po śmierci za grzechy 
— to zadanie trudne, tern trudniejsze, że nad m iastem  górow ała 
świątynia pogańskiej bogini, a wizerunki jej i innych bożków 
zdobiły place i ogrody.



Bogaci używali wygód i zbytku, pospólstwo natom iast tu
liło się w ciasnych uliczkach, naśladowało bogatych i zazdroś
ciło im dobrobytu.

W śród żydów korynckich panował niedostatek. Około 
roku 50. cesarz Klaudjusz wygnał wszystkich żydów z Rzymu, 
podobno wraz z nimi także P iotra św. Znaczna część tych ży
dów, przybyła do Koryntu, dla szukania zarobku i dachu nad  
głową. W śród tych biedaków osiadł Paweł. Przyjął go do sie
bie niejaki Akwila i żona jego Pryscyla i razem pracowali 
robiąc namioty, zarobek, jednak m usiał być Bardzo skromny 
i m ało czasu zostawało Pawłowi na nauczanie, gdy praca 
ręczna całe dnie zajmowała. Dopiero gdy towarzysze Pawłowi, 
Sylas i Tymoteusz, przybyli z Tessaloniki i przynieśli ja ł
mużnę, Apostoł stał się swobodniejszy.

Paweł obok niedostatku m usiał przechodzić w Koryncie 
bardzo ciężkie chwile i może nawet chwilowo tracił ducha, 
ale znów Bóg pospieszył mu z pomocą. „I rzekł Pan Pawłowi 
w nocy przez widzenie: N ie  bój się, ale mów a nie milcz, dla
tego  żem ja jest z tobą, a żaden się na cię nie rzuci, aby ci 
mial zaszkodzić, albowiem ja wielki lud mam w tern mieście.

Jak wszędzie, tak i w Koryncie zaczynał Paweł nauczanie 
od Żydów, „lecz gdy oni się zastawiali i bluźnili, wytrząsnąwszy 
szaty swe, rzekł do nich: Krew wasza na głowę waszą, czy
stym ja, odtąd pójdę do ^poganów. I odszedł stam tąd i szedł 
do domu niektórego Tytusa... i przemieszkał tam rok i sześć 
miesięcy, nauczając słowa Bożego. A gdy Gallio był starostą, 
powstali jednomyślnie żydowie przeciw Pawłowi i przywiedli 
go do sądu, mówiąc, iż ten przeciw zakonowi namawiał ludzi 
chwalić Boga, ale... Gallio odegnał tich od stolicy, tedy oni 
porwawszy Sostenesa, arcybóźnika, bili go“ .

Widzimy więc, że w Koryncie żydzi równie nieprzyjaźnie 
usposobieni byli d la  Pawła i jego nauczania, jako i w m iastach 
poprzednich, dodajm y do tego niedostatek i troskę o założone 
gminy chrześcijańskie, a  pojmiemy utrudzenie A postoła i moc 
łaski Bożej, k tó ra  go w tych udręczeniach wspierała. Sam  ubo
gi i przygnębiony i potrzebujący pociechy, m usiał pocieszać 
i podtrzymywać na duchu innych, a tern tylko radow ał się, że



praca jego nie darem na, że spełnia zadanie naznaczone sobie 
przez Pana Jezusa.

W m iarę rozmnażania się wyznawców wiary św. przyby
wało Pawłowi kłopotów. Nieprzyjaciele jego niszczyli jego 
pracę w sposób podstępny i jawny, prześladowali nowych wyz
nawców, a samego Paw ła spotwarzali zupełnie tak samo, jak to 
czynią po dziś-dzień z kapłanam i, zarzucając im, że są dla pod
władnych zimni i nieczuli, że pracują d la własnej chwały i dla 
zysku. Rzecz bolesna! I Paweł, (który porzucił wszystko, byle 
Bogu służyć, widział się zmuszonym pisać swoją obronę, że m i
łuje z całego serca tych, których nawrócił, i grosza ich nie 
pragnie. Ten cel m iały jego dwa listy, pisane z Koryntu do 
Tessaloniczan. „Tak mówimy, nie jako się ludziom podobając, 
ale Bogu, k tóry doświadcza serc naszych. Albowiem nigdyśmy 
nie byli w okazji łakom stwa, Bóg świadek jest... ani szukając 
chwały od ludzi, ani od was ani od innych... Tak was pragnąc, 
chcieliśmy chętliwie dać wam nie tylko Ew angelię Bożą, ale 
też dusze nasze, żeście się nam  stali najmilszymi. Albowiem 
pamiętacie bracia pracę naszą i trudzenie, we dnie i w nocy 
robiąc, abyśmy żadnego z was nie obciążyli14. (I Tss. 2, 4.)

Obok tego usprawiedliw ienia się od niesłusznych zarzutów, 
pociesza Paweł Tesseloniczan, żeby mężnie cierpieli prześlado
wanie, jako i on cierpiał od żydów „którzy i Pana Jezusa za
bili i proroków i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają 
i wszystkim ludziom się sprzeciw iają44.

W reszcie, ponieważ u Tessaloniczan z jakiegoś powodu 
w yrobiło się przekonanie, że zbliża się dzień sądny, a pod 
wpływem tej obawy, chrześcijanie zaniedbywali swoje obo
wiązki, poucza ich Paweł, że o dniu sądnym, stosownie do słów 
Pana Jezusa, nie wie nikt i nikt nie może twierdzić, kiedy on 
nadejdzie, ale, że poprzedzą go niektóre znaki, których teraz 
jeszcze nie ma, d latego należy spokojnie spełniać swoje obo
wiązki i pracy nie zaniedbywać, a ktoby pracować nie chciał 
niech też nie je.

Nie poprzestając na listownem umocneniu uczniów, obiecał 
Paweł odwiedzić ich kiedyś osobiście, tymczasem zaś wyprawił 
do nich Tymoteusza, aby ich pocieszył i naukę Bożą ustnie im 
objaśnił, sam zaś w ybrał się z powrotem do Palestyny, aby



w Jeruzalem  podziękować Bogu za pomoc w nauczaniu i Wyba
wienie od niebezpieczeństw.

Tak zakończyła się ta druga podróż, o której sam Apostoł 
napisał te słowa: „Gdyśmy przyszli do M acedonji, ciało
nasze żadnego odpocznienia nie miało, aleśmy cierpieli wszel
kie utrapienie: zewnątrz walki, a wewnątrz strachy. Ale k tó 
ry cieszy uniżonych, pocieszył nas Bóg“. (2 Kor. 7. 5).



RO ZDZIA Ł V.

Trzecia podróż Pawia św. List pierwszy i drugi do Koryntian i Galatów.

„Nie chcemy, abyście nie wiedzieli  bracia, o ucisku  
naszym, który się stał w  Azji, iże śm y  byli n azby t  
obciążeni nad siłę, tak, że nam też tęskno było ż y ć ”

(2 Kor. 1. 8.)

Pobyt Pawła w Jerozolimie na zakończenie drugiej podró
ży trw ał krótko. Zdaje się, że nieprzyjaciele jego umieli n a 
wet wśród wiernych szkodzić jego sławie i przedstawić go 
jako szkodliwego z powodu zbytniej pobłażliwości dla pogan.

Ale Pawła takie przeszkody nie przerażały. Wróciwszy do 
Antjochji, po krótkim  tam  pobycie, wybrał się w nową podróż.

Godzi się zapytać w którym  roku to było. W edług dochodzeń 
uczonych ludzi, urodził się Paweł równocześnie albo o rok 
pierwej od Pana Jezusa. Pierwszą podróż apostolską zaczął 
około r. 45. i przebywał na niej lat parę. Około r. 52 .'znajdu
jemy Go już w drugiej podróży i jeżeli przyjmiemy, że trw ała 
ona dwa lata, to trzecia zaczęła się praw dopodobnie r. 54, 
czyli, że Paweł m iał wtedy lat 54 lub 55, a mimo to dla chwa
ły Bożej podjął się nowych trudów i niebezpieczeństw. Poszedł 
znowu pieszo przez kraj; górzysty, z którego około 200 kilo
metrów było prawie samą pustynią* a nie dość, że szedł o g ło 
dzie i chłodzie, ale po drodze jeszcze nauczał. Odwiedził ko
ścioły poprzednio założone, założył nowe, a wreszcie przybył 
do Efezu.

Stosunki w Efezie bardzo były podobne do Korynckich; tu 
i tam przystań m orska d la  okrętów, zbiegowisko narodów 
i języków, ożywiony handel, lud lekkomyślny i leniwy i nie- 
cierpiący wyższych umysłów tak dalece, że w łasnego rodaka



H erm adorusa wygnali, bo ich mierział, że był m ądry i lepszy 
od innych. Korynt czcił boginię pogańską W enerę, Efez 220 
lat budował sławną świątynię dla bogini Djany, zwanej także 
Artem is, albo Astarte. Obok tych cech ludowych trzeba wspom 
nieć jeszcze jedną, że żyło tu 'mnóstwo wróżbistów, czarno
księżników i wieszczków, którzy ciągnęli zyski ze swego za
jęcia i utrudniali przyjęcie wiary św.

W  takie środowisko wszedł Paweł i zwyczajem swoim za
czął nauczanie od żydów i czynił to wytrwale przez 3 miesiące, 
lecz „gdy się niektórzy zatwardzali i nie ■wierzyli, złorzecząc 
D rogę Bożą przed pospólstwem, odstąpił od nich“ i nauczał 
odtąd w wieczornych godzinach w pogańskiej szkole przez całe 
dwa lata, „tak, iż wszyscy, którzy mieszkali w Azji słuchali 
słowa Pańskiego żydowie i poganie. I nie lada cuda czynił 
Bóg przez ręce Pawłowe, tak, iż też na chorych przynoszono 
chustki albo pasy od ciała jego i odchodziły od nich choroby 
i duchowie źli wychodzili. A wielu wierzących przychodziło, 
spowiadając się i opowiadając uczynki swoje. I wielu z tych, 
którzy się czarodziejstwem trudnili, znieśli księgi czarnoksię
skie i popalili przed wszystkimi, a wartość tych książek była 
pięćdziesiąt tysięcy srebrników. Tak potężnie rosło słowo Bo
że i wzmacniało się“ .

Przez dwuletni przeciąg czasu miały szczęście poznać 
światło wiary oprócz mieszkańców Efezu także sąsiednie wsi 
i m iasteczka. Że czas ten upłynął Pawłowi w ustawicznej p ra 
cy i walce, świadczą własne jego słowa, że mu już i tęskno 
było żyć, a na innem miejscu, że dla dobra kościoła „ze zwie
rzem potykał się w Efezie11. JSfie jest pewne, jak  "te słowa ro
zumieć należy, być mojże jednak, że nie oznaczają one prze
śladowań ze strony złych ludzi, tylko istotnie porzucenie Paw ła 
na pożarcie lwu, który jednak A postoła nie tknął.

O jednem  wydarzeniu wyraźnie wspominają Dzieje Apo
stolskie.

Znajdow ał się w Efezie n iejaki Demetrjusz, stojący na 
czele wielkiej liczby rzemieślników, którzy robili ze srebra 
posążki bogini D jany lub modele jej świątyni i sprzedawali je 
z wielkim zyskiem w czasie pielgrzymek wiosennych. Chytry 
ten człowiek sam nie poszedł ze skargą do urzędu, ale postąpił
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tak, jak to czynią i teraz rozmaici wichrzyciele: wyzyskał u- 
czucia patrjotyczne i religijne do ,swego celu: „Mężowie — 
mówił — widzicie i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale m ało 
nie we wszystkiej Azji ten Paweł odwrócił wielką rzeszę, mó
wiąc, że to nie są bogowie, których rękom a zrobiono11. A 
tak ubędzie nam  zarobek „i pocznie niszczeć m ajątek tej bogini 
Djany, k tó rą  chwali wszystka Azja i wszystek świat. Co gdy 
usłyszeli, napełnieni są gniewem i krzyknęli, mówiąc: W ielka 
D jana Efezka! I napełniło się wszystko m iasto zamieszaniem 
i w targnęli na rynek, porwawszy G aja i A rystarcha, towarzy
szów Pawiowych... A z rzeszy wywlekli A leksandra, a  żydowie, 
go popychali.

Niewiadomo, jakby się było skończyło całe zamieszanie, 
gdyby nie zręczny pisarz miejski, który przemową swoją lud 
uspokoił i przypom niał wszystkim, że nie godzi się krzykiem, 
obelgam i albo biciem krzywdzić przeciwników, tylko należy 
u władzy poszukiwać sprawiedliwości, przedkładając spokojnie 
swoje zarzuty. T a mowa poskutkowała, lud ochłonął i spokoj
nie rozszedł się do domów.

Uważmy, jak to już w sercach pogańskiego ludu tkwiło 
poczucie tej czci, k tórą kiedyś odbierać m iała Najśw. M arja 
Panna i k tó rą  teraz istotnie odbiera. Um ysły pogańskie po
dobne były do wyobraźni człowieka śpiącego, który słyszy 
odgłosy, czuje dotknięcia, odczuwa zapach, nawet i myśli, 
ale te wrażenia mylnie sobie tłómaczy. Tak poganie budowali 
świątynie boginiom, odbywali do nich pielgrzymki, nawet m ie
siąc maj poświęcali czci owej D jany lub Artem idy i stąd zwali 
go Artem ision, ta cześć jednak cała, ta pobożność była po
gańska, gruba, wykonywana w sposób grzeszny,

,,bo wśród przekleństwa od Boga,
„czart panował, śmjerć i trwoga*1.

Dopiero kiedy światło wiary oświeciło serca, przyszedł 
czas na cześć doskonałą i cześć Dziewicy Najświętszej, z ludzi 
zrodzonej, ale przez wielką Boską łaskę wywyższonej nad 
wszystkie chóry Anielskie, o której kapłani śpiewają i śpiewać 
będą do końca świata: „M aryja Dziewica w stąpiła do nieba, 
cieszcie się, bo z Chrystusem  króluje na wieki**. T rzeba tu jed
nak zaznaczyć, że poganie w Efezie uważali D janę za bóstwo,



podczas gdy my czcimy Najśw. Pannę tylko jako pierwszą Isto
tę po Bogu, pierwszą z pośród Świętych. Tej my Istocie do
skonałej służmy wiernie, aby nas kiedyś raczyła polecić Synowi 
Swemu w niebie.

Podczas, gdy Paweł trudził się nauczaniem w Efezie, na 
drugiej stronie morza, w Koryncie zbierała się burza. Nie 
ugruntow ani jeszcze zupełnie w wierze nowi chrześcijanie, za
częli żyć znów po pogańsku, rozpusta, pijaństwo i inne wady 
rozpowszechniały się silnie, a duch oporu i lekceważenia za- 
jkradł się nawet na zebrania ich, gdzie do „łam ania chleba“ , 
czyli do wspólnej Kom unji św., dołączyły się uczty i naduży
cia. Przeciwko osobie Pawła wystąpili znów nieprzyjaciele z za
rzutem, że nie jest prawdziwym Apostołem, że wyzyskuje wier
nych i szuka pochwał światowych.

W spom nienie na słowa Pana Jezusa, ^e wielki lud m a 
w tern mieście, zapaliło gorliwość Pawła, żeby nic z tej trzody 
Bożej nie uronić, pisze zatem pierwszy list do K oryntjan, w k tó 
rym strofuje, upom ina i. prosi, aby żyli jako ich uczył, siebie 
zaś broni przed zarzutam i: „Czy nie jestem  Apostołem*1? I za- 
lim C hrystusa Jezusa Pana naszego nie widział? ...Pieczęć 
apostolstw a m ego wy jesteście!“

„Czy nie mamy wolności jeść i pić?... K to trzodę pasie, 
a m leka jej nie używa?... Jeśli my wam duchowe rzeczy da
liśmy, wielka rzecz, jeślibyśm y wasze cielesne żęli... Pan po
stanowił tym, którzy Ew angelję opowiadają, aby z Ew angelji 
żyli. A jam  żadnej z tych rzeczy nie używał, i nie pisałem  tego, 
aby się tak ze m ną stało, bo mnie lepiej umrzeć, niżby mi 
kto m iał ująć zasługi**.

Obok tych upomnień, tak trafnych, że możnaby je po
wtórzyć do teraźniejszych nieprzyjaciół duchowieństwa, po
ucza dalej Paweł, żeby przyjmowanie Komunji św. odbywało 
się pobożnie, i z wiarą, i grozi potępieniem  tym, co Najświętszą 
tajem nicę m ało sobie cenią i niegodnie do niej przystępują.

W  czasie pobytu w Efezie napisał Apostoł jeszcze drug i 
list, a mianowicie do Galatów, czyli mieszkańców m ałej Azji. 
Chodziło o powstrzymanie błędnych nauk, które zaczęły się 
tam rozszerzać. Paweł przypomina, że ta tylko nauka jest praw 
dziwą, k tó rą  on ogłasza, a gdyby ktoś inaczej uczył, choćby
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to był sam Anioł z nieba „niech będzie przeklęty“ . A musieli 
Galatowie bardzo zasmucić Pawła, bo karci ich bardzo ostro: 
„Świadectwo wam daję, iż (dawniej) gdyby to była rzecz 
możliwa, oczy wasze bylibyście wyłupili i mnie dali, (teraz 
zaś) stałem  się wam nieprzyjacielem, prawdę wam mówiąc ?“ 
„O głupi Galatowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie 
byli posłuszni? Takeście głupi, że począwszy duchem, teraz 
ciałem  kończycie ?“ To znaczy, przyjm ujecie błędne nauki, w ra
cacie się do żydowskich, albo pogańskich zwyczajów, tymcza
sem jedna jest tylko praw da: nauka o ukrzyżowanym i zm ar
twychwstałym Jezusie, przez którego zapewnione nam jest 
zbawienie.

Z treści listu do Galatów wynika, że przyczyną zmartwie
nia Pawiowego byli, ja k  zwykle, żydzi. Oni to, czy przez 
miejscowe czynniki, czy przez umyślnych wysłańców psuli jego 
pracę, wśród nawróconych czynili zamęt, szkodzili jm  u władz 
świeckich, i podburzali je  zarówno na Paw ła jak! i na wszystkich 
chrześcijan; oni namową przekupstwa i szerzenia fałszywych 
wieści wzniecali prześladowania.

W  dwojakim  zaś kierunku czynili to w Małej Azji. N a
przód zarzucali Pawłowi, że sobie przywłaszczył m iano Apo
stoła, że więc nauka jego to nauka człowieka, zwykłego wę
drownego nauczyciela, — powtóre, że Paweł lekceważy Stary 
Zakon, dany przez samego Boga, a zachęca do zachowania 
tylko Nowego.

Przeciw pierwszemu zarzutowi broni się, Paweł stanowczo 
i przypomina, że chociaż nie chodził z Panem  Jezusem, jak 
inni Apostołowie, to jednak podaje im naukę Jezusową, bo 
go sam Pan Jezus cudownie wybrał i pouczył. „Oznajm uję 
wam, bracia — pisze — iż Ew angelja, k tó ra  jest przepowia
dana przezemnie, nie jest wedle człowieka, bom jej ja nie od 
człowieka wziął, anim się nauczył, ale przez objawienie Jezusa 
Chrystusa14, (i — i i ).

Co się tyczy przepisów Starego Zakonu, przypomina, że 
m iały one znaczenie tylko tymczasowe, przygotowawcze, że 
m iały ułatwić ludowi żydowskiemu przejście do prawdziwej 
wiary, i zachowanie ich nada l i powoływanie się na pokrewień
stwo z A braham em  do zbawienia nie wystarczy, gdyż w Nowym



Zakonie w iara w Jezusa Chrystusa jedynie zbawić może. ,,Nie 
bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu jeno przez 
wiarę Jezusa Chrystusa i my w Chrystusa Jezusa wierzymy, 
abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej;, a nie 
z uczynków zakonu, przeto, iż nie będzie usprawiedliwione 
z uczynków zakonu wszelkie ciało“. — „Zakon (stary) peda
gogiem  (nauczycielem) był naszym w Chrystusie, abyśmy 
z wiary byli usprawiedliwieni, lecz gdy przyszła wiara, już nie 
jesteśm y pod pedagogiem , albowiem wszyscy Bożymi synami 
jesteście przez wiarę, k tó ra  jest w Chrystusie Jezusie11.

Rozumie się, że i w Nowym Zakonie potrzebne są uczynki, 
pochodzące z wiary, gdyż, jak pisze Jakób św., „w iara bez 
uczynków jest m artw a11 — w liście jednak do Galatów kładzie 
św. Paweł nacisk na to, że samo zachowanie przepisów S ta
rego Zakonu nie wystarczy do zbawienia, bo koniecznie po
trzeba przyjąć naukę Pana Jezusa i przez jej wykonywanie 
spodziewać się zbawienia.

Po dwuletnim  pobycie w Efezie udał się Paw eł przez 
T roadę do M acedonii i Grecji, zwiedzał dawniej założone ko
ścioły, pouczał, um acniał dawnych uczniów, naw racał nowych, 
d la wszystkich stał się wszystkiem, aby ich Chrystusowi po
zyskał. Zwiedził Korynt, Ateny, Filipy, Tessalonikę i inne 
m iasta, a potem nauczał pogan w Macedonii i w Epirze. A gdy 
sam był zajęty nauczaniem, posłał Tytusa i dwóch uczniów 
swoich z drugim  listem  do K oryntjan, w którymi to liście znów 
poruszał różne ważne sprawy.

Jedną z nich było zbieranie składek na ubogich. Ponie
waż chrześcijanie w Koryncie nie opływali w dostatki, poucza 
ich Paweł, że ofiara ochotna i serdeczna znajdzie zapłatę 
u Boga, że zatem składać ją  należy „nie z zamarszczenia albo 
przymuszenia11, tylko życzliwie, „bo ochotnego dawcę m iłuje 
Bóg , i mocen jest sprawić, aby ofiarodawcy obfitowali we 
wszelkie laski im potrzebne, skoro bliźnim swoją łaskę wyświad
czają.

W  liście tym znajdują się także rzewne osobiste wynurze
nia Pawła. Poznajem y z nich, że pod pokrywą tw ardego i dość 
gwałtow nego obejścia, posiadał Apostoł serce czułe, tkliwe
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na cudze cierpienia, a  mile przyjm ujące współczucie dla cier
pień własnych.

„Nie chcemy, Bracia, — pisał — abyście nie wiedzieli 
o ucisku naszym, który się stal w Azji, i żeśmy byli nazbyt 
obciążeni, nad  siłę, tak  iż nam  też tęskno było żyć — a stało  
się to — abyśmy nie ufali sami w sobie, ale w Bogu, k tóry 
wzbudza um arłych11. Pisząc zaś te słowa czyni to, aby Koryn- 
tjanom  dać dowód swego zaufania i powierzyć ich w ich przy
krościach. „U sta nasze o Koryntowie, — pisze dalej —  otwo
rzone ku wam, serce nasze jest rozszerzone... mam wielką 
ufność u was, mam wielką pochwałę z was, pełen jestem pocie
chy... Albowiem i gdyśmy przyszli do Macedonii, ciało nasze 
żadnego odpocznienia nie m iało, aleśmy ucierpieli wszel
kie utrapienie: zewnątrz walki, a wewnątrz strachyu. „A będąc 
u was i cierpiąc niedostatek, nie byłem ciężki nikomu, albo
wiem czego mi nie dostaw ało, dołożyli bracia, którzy przybyli 
z M acedonii11.

Odwoławszy się tak do zaufania K oryntjan, dowodzi im 
dalej, że jedynie miłość Boga i bliźnich nakłan ia go do nau
czania wśród niewypowiedzianych cierpień i przykrości. „W  p ra 
cach rozlicznych, w ciemnicach obficiej, w razach nad  m iarę, 
w śmierciach częstokroć... Od żydów wziąłem pięć ' razy po 
czterdzieści p lag  bez jednej, trzykroć byłem bity rózgami, raz 
byłem ukamienowany, trzykroć się z okrętem  rozbiłem, przez 
dzień i przez noc byłem  na głębinie m orskiej, w drogach czę
stokroć, w niebezpieczeństwach rzek, w niebezpieczeństwach roz
bójników, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeń
stwach od poganów, w niebezpieczeństwach w mieście, w nie
bezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, 
w niebezpieczeństwach między fałszywą bracią, w pracy iw  k ło 
pocie, w niespaniu częstem, w głodzie i pragnieniu, w postach 
częstych, w zimnie i nagości, naleganie na mnie codzień, s ta ra 
nie o wszystkie kościoły11.

A ten ostatn i kłopot, „staranie o wszystkie kościoły11, 
pewnie bywał nie najm niejszy, skoro kościołów ustawicznie 
przybywało, a każdy m iał do zwalczenia przeróżne trudności.

Obok tych kłopotów, jeszcze jedna dolegliwość uprzykrzała 
życie Pawłowi, to jest słabowite zdrowie, co mu nawet nieprzy-
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jaciele zarzucali, że jego „obecność ciała słaba i mowa wzgar
dzona . Pomimo tego wszystkie trudności przezwyciężył z po
mocą łaski Bożej i śmiało wyznał: „W szystko mogę w Tym, 
który mnie um acnia41, Chrystusie Jezusie Panu naszym, i spraw 
dziło się, że kogo Bóg wybierze do spełnienia jakiego znacznego 
dzieła, to go i uposaża odpowiednio i łaską swoją wspiera.



RO ZD ZIA Ł VI.

Uwięzienie Pawła. W idzenie Boże i obietnica, że Rzym nawiedzi 
Apelacja do cesarza.

„Oto ja.., idę do Jeruzalem , nie wiedząc, c o w n ie m  
na m nie przyjść ma... jedno, że Duch św. świadczy 
mi, że mię więzienia i utrapienia czekają”.

Na zakończenie podróży trzeciej, podobnie jako i poprzed
nich, postanowił Paweł udać się do Jerozolimy, podziękować 
Bogu za opiekę, zanieść jałmużnę ubogim, a w spółbraciom  
opowiedzieć o wynikach swej pracy.

D la wykonania tego zam iaru umyślił wsiąść w Koryncie 
na okręt i wprost popłynąć do Syrji. W net jednak wyszło na 
jaw, że „żydowie nań zasadzkę uczynili, gdy się wieść m iał do 
Syrji“, to znaczy, że zmówili się, aby go podczas wspólnej jazdy 
zamordować lub w jaki inny sposób zgładzić ze świata. W obec 
takiego niebezpieczeństwa należało plan zmienić, i Paweł obrał 
d rogę dalszą lądem przez Macedonię, T roas, wyspy Chios, 
Samos, Lesbos i Rodus.

Po drodze przypłynął z towarzyszami do m iasta Miletu, 
na wybrzeżu m ałej Azji, stam tąd posłał po starszych kościoła 
w Efezie, przemówił do nich serdecznie, zachęcił do wytrwałości 
i przestrzegał, żeby się nie zachwiali we wierze, gdy usłyszą
0 coraz sroższem jego prześladowaniu.

A było czego obawiać się, gdy w m iarę zbliżania się do 
Jerozolimy mnożyły się znaki i przepowiednie o smutnych 
przyszłych losach Apostoła.

W Cezarei przybył do mieszkania Paw ła Agabus, prorok 
z żydowskiej ziemi. „Ten przyszedłszy, wziął pas Pawłów
1 związawszy sobie ręce i nogi, rzekł: To mówi D u c h 1 Święty:
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Człowieka, którego jest ten pas, tak zwiążą w Jeruzalem żydo- 
wie i podadzą w ręce poganów. Co gdyśmy usłyszeli, prosiliśmy 
my, i ci którzy na onem miejscu byli, aby nie chodził do Jeru
zalem. Tedy odpowiedział Paweł i rzekł: ,,Co czynicie, płacząc 
i trapiąc serce m oje? Albowiem ja gotów jestem  nie tylko być 
związanym, ale i umrzeć w Jeruzalem dla Imienia Pana Jezuso
we gou. A gdyśmy go namówić nie mogli, przestaliśmy, mówiąc: 
Niechaj się dzieje wola Pańska“ .

Przewidywania sprawdziły się wkrótce. Po przybyciu do 
Jerozolimy modlił się Paweł w świątyni, gdy nagle „żydowie, 
którzy byli z Azji, ujrzawszy go zburzyli .wszystek lud i rzucili 
się nań ręką, w ołając: Mężowie izraelscy, ratujcie! Ten jest 
człowiek, który przeciw ludowi i zakonowi i miejscu temu 
wszędy wszystkich ucząc, pogany wprowadzi! do kościoła 
i zgwałcił to miejsce święte!

I wzruszyło się wszystko m iasto i zbieżał się lud, a pojm aw
szy Pawia, wlekli go z kościoła i natychm iast drzwi zamkniono. 
A gdy się starali zabić go, dano znać tysiącznikowi, który n a 
tychm iast wziąwszy żołnierze i rotm istrze bieżał do nich. K tó
rzy gdy obaczyli tysiącznika i żołnierze, przestali bić Pawła. 
Tedy tysiącznik przystąpiwszy pojm ał go i kazał go dwoma 
łańcucham i związać i py tał się, kto był i coby uczynił. A d ru 
dzy co innego wołali między rzeszą. A gdy się nic pewnego do
wiedzieć nie m ógł dla zgiełku, kazał go wieść do obozu. A gdy 
przyszedł do wchodu, przydało się, iż go nieśli żołnierze dla 
gw ałtu ludu. Albowiem mnóstwo ludzi szło za nim, wołając: 
S trać go!“

Pomimo takiego niebezpieczeństwa Paweł nie stracił pew
ności siebie, ale w nadziei, że może jeszcze kogo nawrócić, p ro 
sił tysiącznika, aby mu dozwolił przemówić do ludu. Gdy się 
uciszyło wzburzenie, opowiedział Paweł ludowi swoją historję, 
swoje nawrócenie, a wreszcie wspomniał, że otrzymał od Jezusa 
Chrystusa rozkaz, aby szedł naw racać pogan.

,,I słuchali go aż do tego słowa, ale wnet podnieśli głos 
tnówiąc: Zgładź z ziemi takiego, bo nie godna, aby m iał żyć. 
A gdy oni wrzeszczeli i m iotali szaty swe i ciskali proch na 
powietrze, rozkazał go tysiącznik wieść do zamku i biczmi siec 
i męczyć go, żeby się dowiedział, dla którejby przyczyny tak
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nań wołano. A gdy go rzemieńmi wiązano, rzekł Paweł do 
rotmistrza, przy nim stojącego: Czy się wam godzi człowieka 
Rzymianina i nie osądzonego biczować?

Skoro się tedy dowiedzieli, że Paweł jest obywatelem rzym
skim „natychm iast odstąpili od niego ci, co go męczyć chcieli, 
a tysiącznik też zląkł się, iż go związać kazał... a nazajutrz roz
wiązał go, a rozkazał zejść się kapłanom  i wszystkiej radzie, 
a wywiódłszy Pawła, postawił między nimi. A Paweł patrząc 
pilnie na radę, rzekł: Mężowie bracia, ja  ze wszystkiego su
mienia dobrego zachowałem się przed Bogiem aż do dnia tego“.

„A Ananiasz, najwyższy kapłan, kazał go tym, którzy 
przy nim stali, bić w gębę.

Tedy rzekł Paweł do niego: Uderzy cię Bóg, ściano pobie
lona, że siedząc sądzisz mnie wedle zakonu, a rozkazujesz mnie 
bić przeciw zakonowi14.

Rzekomy sąd, zaczynający się od gwałtu, m usiał być uka
rany. Paweł przepowiada karę, a przepowiednia ta spełniła się 
już w następnym  roku, 59. bo Ananiasz został złożony z urzę
du, a później w czasie rozruchów zamordowano go za sprzyja
nie Rzymianom.

Rada, zwołana przez dowódcę rzymskiego, sk ładała  się 
z dwóch gatunków żydów. Jedni z nich. Saduceusze, byli to 
m aterjaliści, nie wierzący ani w istnienie duszy, ani w życie 
pozagrobowe, stąd  starali się tylko o doczesne używanie i trzy
m ali z Rzymianami, bo im tak było wygodniej. Faryzeusze na
tomiast wierzyli mniej więcej we wszystko, czego uczył zakon, 
chociaż czasem powierzchownie i spodziewali się zm artw ych
wstania. a Rzymian, jako pogan, nienawidzili.

Tej okoliczności użył Paweł i oświadczył, że jest z przeko
nań swoich Faryzeuszem i wierzy w zmartwychwstanie ciał 
i o to został pozwany przed sąd. To powiedzenie wywrołało 
rozdwmjenie i rozruch między sędziami.

„A gdy był wielki rozruch, bojąc się tysiącznik, aby Paw ła 
nie rozszarpali, rozkazał iść żołnierzom, a porwać go z pośrodku 
ich i odwieźć go do zamku.

A następnej nocy, stanąwszy przy nim Pan, rzekł: Bądź 
stały, albowiem jakoś o mnie świadczył w Jeruzalem, także ci 
i w Rzymie trzeba świadczyć.



To objawienie Boże w tej ciężkiej chwili jest dowodem, 
jak  Bóg czuwa nad swoimi wybranymi. Pozwala im cierpieć, 
ale w cierpieniu umacnia i pociesza. A pociechy potrzeba było, 
bo Paweł, ścigany dotąd przez nienawiść pojedynczych osób, 
dostał się w moc władzy równie nienawistnej i nie przebiera
jącej w sposobach. Spełniło się, co 'niegdyś przepowiadał Apo
stołom Zbawiciel, że będą wydani w ręce władzy, że będą bi
czowani i ciągnieni przed królów i sędziów i poniewierani dla 
Imienia Jego.

Paweł nie boi się prześladowania, ile w jego mocy, broni 
się, cudów nie wygląda, póki naturalne sposoby starczą, ale 
Bogu ufa i czeka z radością spełnienia obietnicy, że i w Rzymie 
ogłaszać będzie Ewangelję. Umocniony widzeniem Bożem, nie 
drży o siebie, pragnie tylko, aby jak  najwięcej dusz m ógł 
pozyskać dla Pana.

,,A gdy był dzień, zebrali się niektórzy z żydów i ślubem 
się związali, że nie mieli ani jeść, ani pić, ażby zabili Pawła, 
a było ich więcej, niż czterdziestu mężów, którzy to sprzysię- 
żenie byli uczynili1'.

Podstęp nie udał się, bo siostrzeniec Paw ła dowiedział się 
o tern i oznajmił tysiącznikowi, który rozkazał wojsku, aby nocą 
odwieźli Pawła do Cezarei, uczynił to 'zaś z obawy, aby w razie 
zabicia Paw ła nie padło na niego samego podejrzenie, że go 
żydzi przekupili.

D ostał się zatem Paweł do nowego więzienia i pod władzę 
starosty rzymskiego Feliksa w Cezarei.

Za pięć dni przyszli za nim i żydzi, i przyprowadzili z sobą 
adw okata, niejakiego Tertullasa. Ten w imieniu ich przemówił 
do Starosty, chwaląc go hojnie, chociaż podobno starosta nie 
bardzo na pochwały zasługiwał. Równocześnie zarzucił Ter- 
tullus Pawłowi, a żydzi mu przyświadczali, że Paweł wznieca 
rozruchy i chciał kościół znieważyć.

Paweł za pozwoleniem Feliksa przemówił i wykazał, że 
nie popełnił żadnego przestępstwa, a to, co mu zarzucają, są 
wewnętrzne sprawy zakonu, które w niczem pokoju w kraju  nie 
zamącają.

Teliks, zdaje się, przyznał słuszność Pawłowi, ale zatrzym ał 
go w więzieniu, w łagodnem  jednak, aby go przyjaciele odwie-
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dzać mogli. Pismo święte dodaje, że starosta zatrzymał Paw ła 
w więzieniu przez dwa lata, a przez ten czas odwiedzał go i roz
m awiał z nim w nadziei, że otrzyma pieniądze, aby go uwolnił.

Tymczasem Rzymianie odebrali starostwo Feliksowi, a na 
jego miejsce przysłali Festusa. Był to widocznie energiczny 
urzędnik, bo już na trzeci dzień po swym przyjeździe zjawił 
się w Jeruzalem. „I przyszli do niego przedniejsi kap łan i i pierwsi 
z żydów przeciw Pawłowi: i prosili, żądając łaski, aby kazał 
Paw ła przywieść do Jeruzalem , uczyniwszy zasadzkę, aby go 
zabili na drodze“.

Ale Festus ostrożny, nie dał się podejść, tylko odpowie
dział, że kto ma co do oskarżenia, niech przybędzie do Cezarei. 
Rozumie się, że żydzi nie zrazili się odmową, tylko dalej prow a
dzili swe dzieło, żeby zaś skuteczniej zaszkodzić Pawłowi, zarzu
cali mu obok rzekomych win względem zakonu i kościoła, także 
obrazę m ajestatu cesarskiego, za którą zwykle karano śmiercią. 
W in tych udowodnić nie mogli, bo „Paw eł sprawę dawał, żem 
ani przeciw zakonowi żydowskiemu, ani przeciw kościołowi ani 
przeciw cesarzowi nic nie w ystąpił11.

Lecz Festus, chcąc żydom łaskę okazać, spytał się Pawła. 
Czy chcesz jechać do Jeruzalem  i tam  o tych rzeczach sądzonym 
być przedem ną? A Paweł rzekł: Przed stolicą cesarską stoję, 
tam m am  być sądzony. Żydom nie zaszkodziłem, jako ty sam 
lepiej -wiesz. Bo jeślim  zaszkodził, albom co godnego śmierci 
uczynił, nie wzbraniam  się umrzeć. A jeśli nie masz nic z tego, 
►.co ci na mnie skarżą, żaden mnie im darować nie może. Ape
luję do C esarza!“

W idział Paweł, że nienawiść żydów na żaden już sposób 
uspokoić się nie da, z drugiej zaś strony starosta, znudzony ich 
naleganiam i, gotów był im zrobić ustępstwo, d latego  protestu je 
Paweł, że nikt nie może z jego osoby robić podarunku żydom, 
żeby zaś raz położyć koniec dalszym zamachom, zakłada ape
lację do cesarza.

W obecnym czasie u nas apelacja odbywa się pisemnie, 
a załatwia ją adwokat. W tedy jednak trzeba było pojechać do 
Rzymu i tam samemu bronić swej sprawy przed cesarzem, albo 
przed jego zastępcą.
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Do takiego sądu odwołał się Paweł, a ,,Festus rozmówiw
szy się z radą, odpowiedział: apelowałeś do cesarza, do cesarza 
pójdziesz41.

Życzenie Pawła nie odrazu zostało spełnione, trzeba bo
wiem pamiętać, że wtedy nie było tylu łatwych sposobów wza
jem nego porozumienia, czyli komunikacji, jak teraz; co się 
robiło, m usiało byc dokonane powoli i zwykle z towarzyszeniem 
wojska.

Czekał więc Paweł w więzieniu, aż władza obmyśli sposób 
odesłania go do Rzymu. Tymczasem przybył w odwiedziny do 
Festusa król H eród Agrypa, wnuk tego H eroda, który kazał 
pomordować dzieci w Betleem. Pismo święte nazywa go królem, 
bo ten tytuł rzeczywiście mu przysługiwał, królestwo jednak je 
go było tak m ałe, że m ogło się raczej nazywać starostwem  we
d ług  naszego rozumienia, albo jakim  sądowym okręgiem. Był 
on niby żydem z pochodzenia, z przekonań zaś nie wiadomo 
czem, może najpewniej poganinem , co widać choćby z tej oko
liczności, że poślubił za żonę własną swoją siostrę Berenikę 
i wszędzie ją jako królową ze sobą woził.

Tu trzeba wspomnieć, że był on krew nym  owego H eroda 
Antypasa, który d la szyderstwa białą szatą przyodział Pana 
Jezusa, mszcząc się za to, że Zbawiciel nie chciał przed nim 
uczynić cudu, ani na jego pytania nie odpowiadał.

Widocznie jednak m iała rodzina Herodów wielką skłon
ność do zabaw i rozrywek i zaspokajała tę chęć bez żadnych 
względów na nikogo. Jak  H erod Antypas czynił sobie igraszkę 
ze Zbawiciela, podobnie H erod A grypa II. zapragnął widzieć 
Paw ła i posłuchać jego mowy, a że chciał się tylko zabawić, 
bynajm niej zaś Paw ła bronić, pokazuje się stąd, że na posłu
chanie wprowadził także Berenikę.

W m iastach nadm orskich można widzieć, jak ludzie biedni 
p racują na swoje wyżywienie. Raz po raz zapuszcza w wodę 
taki rybak naczynie na długim  kiju, zanurza je w piasku i wy
ciąga, przegląda potem piasek, wybiera muszle i pożyteczne 
żyjątka, resztę zaś wyrzuca. Ileż razy ręce jego darem nie się 
mozolą! Często zamiast jadalnych tworów wydobywa on po
tłuczone szkło, żelazo, albo stare obuwie. Ale tern niepowodze
niem się nie zraża.
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Takim cierpliwym rybakiem  był Paweł. W iedział, źe sp ra
wa jego w Palestynie już stracona, że ocalenie jego, jeżeli 
wogóle jest możliwe, przynieść mu może jedynie sąd cesarski, 
a choć znał usposobienie H eroda i jego 'Otoczenia, przecież daje 
się nakłonić na posłuchanie, przemawia, i to łagodnie i z usza
nowaniem, pam iętając, że to przecie jaka taka władza, H ero
dowi gorzkiej prawdy nie mówi, a nawet nieco mu pochlebia, 
w nadziei, że może gdzieś w głębi jego serca odezwą się lepsze 
skłonności, i że dopóki jeszcze żyje, nawrocie się może.

„W e wszystkiem — mówi — w czem mnie winu ją żydowie, 
królu Agrypo, za szczęśliwego się poczytam, iż dziś m am  przed 
tobą się bronić, zwłaszcza, żeś ty świadom wszystkiego, i k tóre 
są między żydami, zwyczajów i gadek. Przetoż cię proszę, żebyś 
mnie cierpliwie słuchał14.

Następnie opowiedział Paweł swoje życie, jako urodził się 
w domu Faryzeuszów i sam uważał sobie *za obowiązek prze
strzegać przepisów i zwyczajów zakonnych i innych do tego 
nakłaniać, natom iast chrześcijan prześladował aż do szaleń
stwa i podawał do więzień, dopóki sam Bóg nie zrządził zmiany 
w jego zapatrywaniach, gdy go nagle oświecił i w ybrał na  
Swego Apostoła. W ierny niebieskiemu widzeniu zaczął zaraz 
w Damaszku a potem w całej Palestynie głosić wolę Bożą 
i pouczał, że Jezus jest Mesjaszem, zapowiedzianym przez p ro
roków, a proroctw a te potwierdził swojem zmartwychwstaniem 
i obiecał, że i my zmartwychwstaniemy, a tę pewność kazał 
ogłaszać żydom i poganom.

Gdy te słowa Paweł wypowiedział, pogańskie przekonania 
Festusa pobudziły go do zaprzeczenia i zawołał głośno: „Sza
lejesz Pawle, wielka cię nauka przywodzi ku szaleństwu. A P a 
weł odrzekł: Nie szaleję, cny Feście, ale prawdy i trzeźwości 
słowa powiadam 44.

W reszcie, dodał Paweł, że pragnie, aby wszyscy, którzy 
go słuchają, przyszli do poznania jedynie prawdziwej wiary 
chrześcijańskiej.

Tak skończyło się posłuchanie, a obecni uznali, że Paweł 
m ógł był zostać uwolniony, gdyby był do cesarza nie apelował, 
teraz zaś nie pozostaje nic innego, jak posłać go tam  przy 
najbliższej sposobności.

1



ROZDZIAŁ VII.

List do Rzymian. Paweł prosi o m odlitwę za sobą.

Św iadkiem  mi je s t Bóg, którem u służę, 
...że bez przestanku  na mas pam iętam ”.

(Rzym I. 9)

Święty Piotr wcześniej nawiedził Rzym, niż Paweł, udał 
się tam bowiem wnet po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, i ogła
szał wiarę św. żydom i poganom, a praca jego musiała być 
owocna, bo stała się jawna w całem mieście. Widocznie jednak 
miał Piotr św. do zwalczenia tesame trudności, co i Paweł 
gdzieindziej, to jest niezgodę i niechęć żydów do nawróconych 
z pogan. Powstały z tego powodu tak głośne spory, że aż ce
sarz Klaudjusz wdał się w sprawę i rozsądził ją krótko a suro
wo, nakazując wszystkim żydom natychmiast Rzym opuścić. 
Stało się to około roku 50. od narodzenia Pana Jezusa.

Rzym jednak nie mógł pozostać bez przewodnictwa du
chownego. Pogaństwo chyliło się do upadku, rozpusta i okru
cieństwo zepsuły serca ludzkie, i nikt nie był w stanie wrócić 
spokoju ludom, tylko wiara od Boga objawiona. Że zaś Rzym 
był stolicą państwa, sławnego i potężnego, ugruntowanie w nim 
wiary św. stawało się sprawą pierwszorzędnego znaczenia. To 
też Paweł, cudownie powołany na Apostoła pogan, oddawna 
uczuwał troskę o los rzymskich chrześcijan i pragnął czemprę- 
dzej Rzym nawiedzić. Wstrzymywały go jednak podróże i prace 
apostolskie w Azji i Grecji. Z tego powodu uprzedził swoje tam 
przybycie napisaniem listu.

Chwila do napisania listu do Rzymian była stosowna, bo 
Piotr św., wygnany wraz z innymi, znajdował się w Palestynie, 
z drugiej zaś strony okoliczności ułożyły się pomyślniej, gdy
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po śmierci Klaudjusza zaczął panować Nero, a  za żonę 
wziął sobie żydówkę Poppeę, k tóra pomimo otoczenia pogań
skiego uważała sobie za obowiązek ochraniać rodaków. Paweł 
znajdował się wtedy w Koryncie, w czasie trzeciej swojej po
dróży, około roku 58. W iemy, ile tam m iał trudów do zwalcze
nia, jak pracow ał niezmordowanie nad zaszczepieniem wiary 
u mieszkańców, mimo to znalazł chęć i czas na przyjście z po
mocą duchowną także wyznawcom kościoła rzymskiego.

Przy liście do Rzymian nastręczają się uwagi podobne, 
jak przy liście do Galatów.

I tu nienawistni żydzi wkradli się w gminę chrześcijańską 
z zamiarem, aby niszczyć co już zrobiono, a przeszkadzać da l
szej Apostolskiej pracy. Paweł ostrzega przed nimi:.

„A proszę was bracia, abyście upatryw ali tych, co czynią 
rozruchy i zgorszenia mimo naukę, której wy się nauczyliście 
— i chrońcie się ich. Albowiem takowi Panu naszemu Jezusowi 
Chrystusowi nie służą, ale brzuchowi swemu, a przez łagodne 
mowy i pobłażania zwodzą serca niewinnych11. (16, 17.)

To zwodzenie działo się w podobny sposób jak w Azji, 
to też Paweł poucza i tu żydów, że samo cielesne pokrewień
stwo z Abraham em  nic nie znaczy u Boga, że bliższy jest Bogu 
poganin, nawrócony do wiary Jezusowej, niż żyd, uparcie 
trzym ający się przepisów samego S tarego Zakonu.

I żydów i pogan nawołuje Paweł do ochotnego przyjęcia 
i zachowania wiary św. jako koniecznej do zbawienia, nie k ła 
dzie zaś nacisku na uczynki, wymagane przez wiarę, bo na razie 
było pilniejszą rzeczą nawrócenie błądzących i niewiernych.

A z jaką miłością i pogodnem  usposobieniem pisał do 
nich, niech świadczą własne jego słowa:

y,Świadkiem mi jest Bóg, którem u służę..., że bez przestan
ku na was pam iętam , zawsze w modlitwach moich prosząc, 
abym mógł za wolą Bożą przyjść do was, albowiem pragnę 
was widzieć, abym  wam nieco użyczył łaski duchownej ku 
utwierdzeniu was.

A nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli bracia, iżem często 
przedsiębrał przybyć do was, a jestem  dotąd powstrzymany, 
abym m iał jaki pożytek z wras, jako i z inszych narodów. G re
kom i barbarzyńcom , m ądrym  i niem ądrym  jestem  powinien.



Tak, iż ile odemnie zależy, gotowość mam opowiadać Ew an
gelię i wam, którzyście w Rzymie“.

Po tym wstępie przechodzi Paweł do właściwego celu listu. 
1 oucza dobitnie, że żydzi jako naród wybrany, nie m ają wyłącz
nego praw a do zbawienia, że obok nich musi się znaleźć miejsce 
dla pogańskich narodów, i że byliby w błędzie, gdyby tylko na 
pochodzeniu od A braham a zakładali nadzieję swego zbawienia, 
Pan Bóg bowiem mocen jest i z kam ienia uczynić sobie syny 
Abrahamowe. W ybraniu zresztą swemu przez Boga sami nieraz 
stawiali zaporę, gdy ^grzeszyli i gardzili napom nieniam i proro
ków, a i teraz nawet przyznać muszą, że nie są bez winy, bo 
któż ze śm iertelnych twierdzić może, że grzechu nie ma ? W szak
że nawet pobożny człowiek wyznać musi niemoc swoją: „K o
cham  się z zakonem Bożym według wewnętrznego człowieka, 
lecz widzę inszy zakon w członkach moich, sprzeciwiający się 
zakonowi umysłu m ojego i biorący mnie w niewolę... Nieszczę
sny ja człowiek, kto mnie wybawi od ciała tei śm ierci?11 IRz. 
7 - 2 2 ).

Ale i poganie zawinili „albowiem Bóg im objaw ił“ (Rz.
1 ■ *9-) prawo swoje i napisał im je na sercach, a ,,oni znik- 
czemnieli w myślach swoich i zaćmione jest bezrozumne serce 
ich... i służyli stworzeniu raczej, niż Stworzycielowi"; zamiast 
czcić jedynego Boga wszechmocnego, obrali sobie bożków, 
czy to żywych czy uczynionych ręką, „dlatego podał ich Bóg 
w namiętności srom oty", że popełniali coraz większe błędy 
i nie było już dla nich ratunku tylko u Boga, w nieprzebranem  
Jego miłosierdziu.

Ten ratunek przyniósł Pan Jezus. Jako jeden Adam na 
cały rodzaj ludzki sprowadził winę, tak jeden Pan Jezus 
wszystkich od winy wybawił przez nieocenionej wartości mękę 
swoją.

W ybawił zarówno żydów jako i pogan, bo zarówno żydzi 
jako i poganie zgrzeszyli i nie m a d la  nikogo innego ratunku 
tylko święta wiara Jezusowa i łaska Jego.

Skoro zaś wspólnego m ają Odkupiciela i żydzi i poganie, 
niechże żyją zgodnie, jako członki jednego ciała, i niech sobie 
wzajem przyświecają dobrym  przykładem  ku wspólnemu pożyt
kowi i zbudowaniu.

'.rr.v, 'Sjfjrri
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Wyłożywszy tak naukę o odkupieniu i łasce, poucza jeszcze 
Paweł, że uchybiają ci, którzy władzę rzymską, chociaż pogań
ską, nienawidzą i wzbraniają się płacić podatki. W ładza bowiem 
sprawiedliwa zasługuje na poparcie, chociaż niezupełnie nam 
się podoba; gdyby tej władzy nie było, m ogłaby być na jej 
miejscu władza jeszcze gorsza, a najgorzej byłoby, gdyby nie 
istniała żadna władza. Sprawę tę uważał Paweł za tak ważną, 
że i później przypom niał ją w liście do Tymoteusza: „Proszę 
tedy najpierwej, aby były czynione prośby, modlitwy, przy
czyniania, dziękowania... za królów i za wszystkich, którzy są 
na wyższem miejscu, abyśmy i spokojny żywot wiedli we wsze
lakiej pobożności i czystości... bo jeden Bóg, jeden i pośrednik 
między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus“ . (I. Tim. 
2,  I — 5-) .

Jak wielkie znaczenie przyznawał Paweł modlitwie poznać 
możemy stąd, że nie tylko zachęcał do niej ze względu na k ró 
lów i przełożonych, ale nawet d la siebie prosił wiernych przy 
każdej sposobności, i niedość prosił, powiedzieć można, że
b rał pokornie jak  o największą łaskę, on, o którym  sam Bóg 
powiedział, że jest naczyniem wybranem, i który zachwycony 
był aż do trzeciego nieba i słyszał tajem ne słowa, nikomu nie 
dające się ogłosić.

Kończąc list do Rzymian, nie zapomniał o swej zwyczaj
nej prośbie. „Proszę was bracia — pisał — proszę przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha świętego, aby
ście mnie wspomagali w modlitwach za mną do Boga, abym  
był wyzwolony od niewiernych, którzy są w żydowskiej ziemi... 
abym z weselem przyszedł do was za wolą Bożą, abym się ucie
szył*1.

Podobnie czynił Paweł w innych listach, podobnie polecał 
się pamięci wiernych przy ich nabożeństwach: „W  każdej m o
dlitwie i prośbie módlcie się na każdy czas w duchu... za wszy
stkich wiernych i za mnie, aby mi była dana mowa w otworze
niu ust moich z ufnością, abym oznajmiał tajemnicę Ewan- 
gelji“ . (Ef. 6. 18).

O v wielki Apostole, módl się i Ty za nas, abyśmy wy
trwali we wierze, którą ogłaszałeś!



ROZDZIAŁ VIII.

Podróż do Rzymu. Przygody na morzu. Rozbicie okrętu, pobyt na
wyspie Malcie.

„Bądź stały, albowiem jakoś o m nie świadczył 
w Jeruzalem, także ci i w  R zym ie trzeba św iadczyć".

(Dz. 23. 11).

I a dawno upragniona podróż zaczyna się. Paweł oddany 
został wraz z innymi więźniami rotmistrzowi Juliuszowi i wsiadł 
na okręt ,,m ając się wieźć podle krajów azjatyckich11. Było to 
praw dopodobnie w sierpniu r. 60. po dwuletniem więzieniu 
w Cezarei. W raz z Pawłem  udał się dobrowolnie Łukasz ewan
gelista i A rystarch z Tessaloniki, z których pierwszy tak po
przednie jako i tę podróż opisuje. Posłuchajm y słów jego: 

„I przypłynęliśmy dnia drugiego do Sydonu, a  Juliusz 
ludzko się obchodząc z Pawłem, dopuścił m u iść do przyjaciół 
i opatrzyć się na drogę.

A stam tąd puściwszy się, przypłynęliśmy pod wyspę Cypr, 
dlatego, że były wiatry przeciwne11.

Jakkolwiek w letniej porze morze bywa spokojniejsze, to 
jednak wtedy tak się wydarzyło, że podróż sta ła  się utrudniona 
i trw ała wiele dni, aż okręt przybył do Myry.

Ponieważ napotkano tam okręt aleksandryjski, który wiózł 
do Italii towar, prawdopodobnie zboże, dlatego rotmistrz prze
siedlił nań wszystkich, których mu powierzono. W śród usta 
wicznej walki z wiatrem  dojechał okręt do Knidus, a potem 
puścił się w kierunku południowym do wyspy Krety, i zatrzy
m ał się w porcie, w pobliżu miasteczka Talassa. Postój trw ał 
długo, a morze wcale nie stawało się spokojniejsze, wreszcie 
zaczęła się jesień, i Paweł, chociaż więzień, radził pozostać na
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miejscu, mówiąc im; ,,Mężowie, widzę, iż ze szkodą i z wielką 
u tra tą, nie tylko ciężaru okrętu, ale też dusz waszych będzie 
to jechanie11. K apitan jednak, jako właściciel okrętu, a co 
ważniejsza dostaw ca towaru, nie był skł-onny do opóźnienia, 
w czem znalazł pomoc w sterniku. 'Nie dziwmy się temu, wszak 
ci ludzie swoje lata  na wodzie przeżyli, nie dali się więc od
straszyć lada jakiem  niebezpieczeństwem. Tym razem jednak 
pomylili się.

O kręt wyjechał z portu i p łynął twzdłuż wyspy, „lecz nie
długo potem przypadł nań wiatr gwałtowny, który zowią eu- 
roaquilo, a gdy był okręt porwany, a  nie m ógł iść przeciwko 
wiatru, puściwszy okręt z w iatrem  płynęliśm y14.

Największe to jest dla żeglarzy niebezpieczeństwo, gdy 
stracą władzę nad okrętem. Muszą się zdać wtedy na łaskę 
w iatru i tylko od Boga oczekiwać ocalenia.

W  obecnych czasach burza na morzu także bardzo daje się 
we znaki żeglarzom, nie w tym jednak stopniu, co dawniej. T e
raz okręty m ają maszyny i nie należą od wiatru, m ają przy
rządu do badania kierunku drogi, posiadają urządzenia radjo- 
we i m ogą przez powietrze żądać ratunku, są większe i m oc
niej budowane, czego wszystkiego przedtem  nie było. To też 
okręt pochwycony przez w iatr gwałtowny, nie m iał ratunku 
i należało raczej pozbyć się płócien żaglowych i masztów, aby 
nie ułatw iły przewrócenia statku.

Tak zrobiono i tutaj, gdy okręt znalazł się około wyspy 
Kandy.

Ale ten sposób m ało przyniósł polepszenia. Od gw ał
townych wstrząśnień zaczęła trzeszczeć cała budowa i żegla
rze musieli umocnić linami okręt, aby go fale nie przełam ały.

Zaledwie dokonali tego zabezpieczenia, pokazała się nowa 
trudność. Z powodu dużego zapasu towarów okręt zanurzał 
się głoboko i fale poczęły już wdzierać się do środka, trzeba 
więc było wszystko zboże wrzucić do m orza i resztę towarów 
jakie się znajdowały.

Trzeciego dnia niebezpieczeństwo jeszcze się zwiększyło 
tak dalece, że żeglarze musieli wyrzucić -całe urządzenie okrę
towe, aby łatwiej utrzym ać się na powierzchni morza.
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Burza tak nadzwyczajna trw ała bardzo długo a  staw ała
się tem straszniejsza, że czarne chmury zaległy niebo i ani 
słońca w dzień, ani gwiazd w nocy widać nie było.

W obec tego przerażeni i zziębnięci żeglarze zapomnieli 
nawet o jedzeniu i gotowali się n a  śmierć niechybną.

„Tedy Paweł, stanąwszy w pośrodku ich rzekł: O mężowie, 
potrzeba iście było, abyście mnie usłuchawszy, 'od Krety się 
byli nie puszczali... ale teraz napom inam  was, abyście byli 
dobrej myśli, boć nie będzie zguba żadnej duszy z was, oprócz 
okrętu. Albowiem stanął przy mnie tej foocy anioł Boga, któ- 
regom  ja jest i którem u służę, mówiąc: Nie bój, się Pawle, 
trzeba, abyś stanął przed cesarzem* a oto darował ci Bóg 
wszystkich , którzy się wiozą z tobą. Przetoż bądźcie dobrej 
myśli mężowie, albowiem wierzę Bogu, że tak będzie, jako 
mi powiedziano, lecz musimy wynijść na n iejaką wyspę.

gdy była noc czternasta, gdyśmy &ię wieźli po m o
rzu, około północy zdawało się żeglarzoną, że im się uka
zała jakaś kraina. A spuściwszy sznur z ołowiem, znaleźli 
dwadzieścia sążni głębokości, a maluczko stam tąd odstąpiw
szy, znalezli piętnaście sążni. Lecz bojąc się, abyśmy na miej
sca ostre nie napadli, rzuciwszy cztery kotwice z tyłu okrętu-, 
czekali, aby dzień był.

W tedy niektórzy żeglarze chcieli uciec z okrętu i wy
puszczali łódkę, rzekomo jakoby chcieli od przodu zarzucać 
kotwicę, ale Paweł rzekł rotmis/trzowi i żołnierzom: jeśli ci 
nie zostaną w okręcie, wy nie możecie być zachowani. Tedy 
żołnierze obcięli powrozy u łódki i dopuścili jej odpaść.

A- gdy poczynało dnieć, prosił Paweł wszystkich, aby 
jedli, mówiąc: Dzisiaj czternasty dzień czekając trwacie g łod 
ni, nic nie jedząc, przeto was proszę, abyście jedli ku zdro
wiu waszemu, bo żadnem u z was z głowy włos nie spadnie. 
A to rzekłszy, chleb wziąwszy, dziękował Bogu przed oczyma 
wszystkich i połamawszy, począł jeść. Tedy wszyscy, przyszedł
szy ku lepszej myśli, pokarm u używali.

A było nas wszystkich dusz w okręcie dwieście siedem
dziesiąt i sześć.

A nasyceni pokarm em  ulżyli okrętu, wyrzucając pszenicę 
w morze.



A gdy nastał dzień, ujrzeli ziemię, do której myśleli; 
jakoby przybić okręt. Tedy wyciągnąwszy kotwice, puścili 
się na morze, wespół rozpuściwszy m ały żagiel do w iatru, 
płynęli do brzegu. W tem  okręt wpadł na mieliznę i przodek 
ugrząznąwszy, został nie ruszając się, lecz zad rozbijał się od 
gw ałtu morza. I była rada żołnierzów, aby więźnie pozabijać, 
żeby który wypłynąwszy nie uciekł, lecz rotm istrz, chcąc za
chować Pawła, nie dopuścił tego uczynić i rozkazał, aby ci, 
którzy m ogli pływać, naprzód się puścili i wypłynęli i na brzeg 
wychodzili. A drugich jednych na deskach a drugich na tern, co 
było z okrętu nieśli. I tak się stało, że wszyscy wyszli na 
ziemię.

A gdyśmy wyszli zdrowi, tedyśmy poznali, że wyspę 
M altą nazywają. A mieszkańcy okazywali nam niem ałą ludz
kość, albowiem zapaliwszy kupę drzew, podejmowali nas wszyst
kich dla deszczu, k tóry  przynaglał i zimna.

A gdy Paweł nazbierał nie m ało chróstu suchego i kładł 
na ogień, wyrwawszy się jaszczurka od ciepła, u jęła  się ręki 
jego. Co gdy ujrzeli mieszkańcy wyspy, mówili między sobą: 
Koniecznie ten człowiek jest mężobójca, k tóry  choć z morza 
zdrowo wyszedł, pom sta nie dopuszcza mu żyć.

Lecz on strząsnąwszy jaszczurkę w ogień, nic złego nie 
ucierpiał.

A oni patrzeli, skoro opuchnie, padnie i umrze. A gdy 
długo czekali i widzieli, że go nic złego nie spotkało, odmie
niwszy zdanie, mówili, iż jest Bogiem.

A na onych m iejscach były folwarki książęcia wyspy, 
imieniem Publiusza, który nas przyjąwszy, trzy dni przyjaciel
sko podejmował.

I trafiło  się, że ojciec Publiuszów leżał gorączką i bie
gunką zdjęty. Do którego gdy wszedł Paweł i modlitwę uczy
nił i włożył nań ręce, uzdrowił go.

Co gdy się stało, wszyscy, którzy mieli niemoce na wyspie, 
przychodzili i byli uzdrowieni.

Którzy nam też wielkie czci wyrządzali, a  gdyśmy odjeż
dżali, nakładli czego było potrzeba41.

Napisał niegdyś Apostoł do Tessaloniczan te słowa: 
„M ogąc wam być uciążliwi, jako Apostołowie Chrystusowi,



mimoto staliśmy się m alutkim i w pośrodku was, jak gdyby 
m am ka ogrzewała syny swoje. Tak was pragnąc, chcieliśmy 
chętliwie dać wam nie tylko Ew angelję Bożą, ale też duszo 
nasze, żeście się nam  stali najm ilszymi11.

 ̂  ̂Te rzewne słowa zostały czynem wykonane w czasie po
dróży. Paweł,^ więzień za wiarę Jezusową, 'daleki od sm utku 
i przygnębienia z powodu w łasnego losu, cały oddaje się 
na usługi bliźnich: radzi w potrzebie, a gdy go nie słuchają, 
me obraza się; w m odłach wstawia się za żeglarzami, wyjedny
wa opiekę, bo wyraźnie słyszy: darow ał ci Bóg wszystkich; po
ciesza w nieszczęściu, dodaje odwagi; strzeże, by ogół nie 
poniósł szkody; wszystkim okazuje miłość taką, k tó ra  się nie 
narzuca, mimo to zniewala do czci i wdzięczności; on, Apostoł, 
sam  głodny i zziębnięty, trudzi się ze zbieraniem paliwa na 
ogień, chce, aby radość była zupełna i z ocalen ia i z wygody; 
za dobrodziejstwo pożywienia odpłaca dobrodziejstwem cudów: 
lecz) chorach, wnosi pociechę do chat, k tó re j dawno nie za
znano. I gdyby nawet ktoś wątpił o jego w ybraniu przez Boga 
na apostolstwo, to patrząc na jego m iłość w postępowaniu, 
m usiałby wyznać: tyle miłości tylko z Bożego serca m ogło 
być zaczerpnięte. Nic dziwnego, że naw rócił mnóstwo narodów 
do prawdziwej wiary.

W yspa M alta, na Morzu Śródziemnem, zaszczycona pobytem  
Paw ła św., należała wtedy do posiadłości rzymskich, obecnie 
panam i jej są Anglicy, a w roku 1913. przypom niała się światu 
przez kongres eucharystyczny, na niej odbyty, na którym  byli 
także nasi rodacy.

Jakkolw iek na południu nie bywa takich śnieżnych i mroź
nych zim, jak  u nas, to przecie istnieje i tam czas zimowy ze 
swymi burzami, deszczem i zimnem, a ludność, nawykła do 
ciepła, odczuwa go dotkliwie. U staje wtedy żegluga, słabnie 
handel i wszystko czeka sposobniejszej pory.

Okręt, na którym  wieziono Pawła, uległ rozbiciu, jak  to 
Apostoł naprzód przepowiedział, dalsza zatem podróż, po trzech- 
miesięcznym pobycie na Malcie, odbywała się na okręcie alek
sandryjskim , k tóry tam zimował.

M ogło to być dość wcześnie, może w miesiącu lutym, roku 
61., ale morze uspokoiło się a nadto wiał pomyślny w iatr polud-
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niowy i pędził okręt ku północy. Po drodze zatrzymano się 
trzy dni w Syrakuzach na wyspie Sycylii, w dalszym ciągu 
przybił okręt do m iasta Regium, a wreszcie po dwóch dniach 
do Puteoli przy Neapolu.

Pokazało się, że tu już byli chrześcijanie, zapewne naw ró
ceni przez św. Piotra, albo wcześniej przybyli z Palestyny. Ci 
uprosili rotm istrza, że przez 7 dni pozwolił Pawłowi zostać 
z nimi, poczem podróż odbyła się pieszo aż do Rzymu.

W ieść o przybyciu Paw ła doszła wcześniej do Rzymu, 
dlatego i stam tąd wyszli chrześcijanie daleko za m iasto d la 
przywitania Apostoła narodów.



R O ZD ZIA Ł IX.

Paweł w Rzymie, mieszka skuty z żołnierzem  przez dwa lata. Listy do 
Efezów, Kolossan i do Filemona. Paweł broni niewolników.

„Ja Paweł, w ięzień  Chrystusa za w as pogan... p ro 
szę, abyście chodzili godnie pow ołaniu , którem  
pow ołan i jesteście”. (Ef 3 t ±

Spełniła się wola Boża, spełniło się życzenie A postoła: 
wszedł do Rzymu, do stolicy ówczesnego świata, wszedł jako 
niewolnik, lecz pozostał tam  jako zwycięzca. Z prześladowców 
jego w iatr dawno proch rozwiał po świecie, a Pawłowi oddają 
czesc narody całej kuli ziemskiej i modlić się będą do niego, 
póki trąba  A rchanioła nie zabrzmi nad wzgórzami starożytnego 
Rzymu, bo musi pozostać praw da, co mówi Pismo św., że: 

Niewolnikowi m ądremu wolni służyć będą“. (Ekli 10, 28.)
Po przybyciu do Rzymu oddany został Paw eł dowódzcy 

straży cesarskiej;, praw dopodobnie Burrusowi, a  ten wnioskując 
z listu starosty Festusa, jako też ze sprawozdania rotm istrza, 
k tóry Paw ła przywiózł, że Apostoł nie jest żadnym przestępcą, 
tylko cierpi prześladowanie od rodaków za przekonania religij
ne, dozwolił mu przebywać nie w więzieniu ze zbrodniarzami, 
ale w  wynajętem mieszkaniu.

Jakkolwiek przez to ustępstwo okazał Burrus wielką ludz
kość Pawłowi, to przecie był on w prawdziwej; niewoli i słusznie 
pisał do Efezów: „Ja  Paweł więzień z powodu wiary Jezuso
wej za was pogan“. Zostaw ał bowiem pod ustawicznym nadzo
rem  i nie m ógł się nigdzie wydalić, bo był skuty wraz z żoł
nierzem, k tóry  go pilnował, w ten sposób, że praw a jego ręka 
była przykuta do lewej ręki żołnierza.



Niewola zaś ta trw ała aż dwa lata. Z powodu bowiem 
trudnej ówczesnej kom unikacji nie łatwo było zażądać wyjaś
nień z Palestyny, zebrać dowody, przesłuchać świadków, sło
wem, przygotować proces. A sprawa nie wydawała się nagląca.

Siedział więc Paweł w wynajętem  więzieniu, ale bynajm niej 
nie próżnował, gdyż już „po trzech dniach zwołał przedniej- 
szych z żydów, i gdy się zeszli, mówił do nich: Mężowie bracia, 
ja  nie uczyniwszy nic przeciw ludowi, albo zwyczajowi ojczy
stemu, związany z Jeruzalem  podany jestem  w ręce Rzymian, 
którzy chcieli mnie wypuścić, lecz gdy się sprzeciwili żydowie, 
m usiałem  apelować do cesarza, nie z tym zamiarem, jakobym  
m iał w czem naród mój oskarżać, dla tej tedy przyczyny pro
siłem, abym was ujrzał i z wami się rozmówił, albowiem dla  
nadziei izraelskiej jestem  związany tym łańcuchem.

A oni rzekli do niego: My aniśmy nie wzięli o tobie listów 
z żydowskiej ziemi, ani nam  żaden z braci nie oznajmił, ani nie 
mówił o tobie nic złego. Żądamy więc od ciebie słyszeć, co 
rozumiesz, albowiem o tej sekcie (chrześcijańskiej wierze) jaw 
no nam  jest, że jej się wszędy sprzeciwiają“ .

Takie było pierwsze zapoznanie się Paw ła z rodakam i 
w Rzymie. W łaściwa rozprawa m iała się odbyć w dzień um ó
wiony. N a dzień ten zeszło się dużo żydów, a Paweł dowodził 
im z P^sma św., że Jezus Chrystus jest obiecanym Mesjaszem* 
bo spełniły się o Nim pism a proroków.

„Ą jedni wierzyli temu, co Paweł powiadał, a drudzy nie 
wierzyli. A będąc niezgodni, odchodzili. A Paweł mówił: iż do 
brze Duch św. mówił przez Izajasza P roroka do ojców naszych: 
idź do ludu tego, a mów do nich: Uchem usłyszycie, a nie zro
zumiecie, a widząc widzieć będziecie, a nie ujrzycie, albowiem za- 
tyło serce ludu tego, a ciężko uszami słuchali i zamrużali oczy swe, 
aby nie widzieli... Niechże wam tedy jawno będzie, iż poganom  
posłane jest to zbawienie Boże, a oni słuchać będą. A gdy to 
on mówił, odeszli żydowie od niego, m ając między sobą wielki 
spór“.

Powtórzyło się zatem zjawisko, które stale towarzyszyło n a 
uczaniu Pawła. Jak wiemy, zwracał się Apostoł zawsze naprzód 
do żydów, a gdy oni słuchać nie chcieli i gardzili nauką Bożą,



zapraszał pogan. „A poganie, słysząc uradowali się i wielbili 
słowo P a ń s k i e (Dz. 13, 48.)

Podobnie było też i w Rzymie. „I mieszkał Paweł przez 
całe dwa lata  w swym najętym  domu, a przyjmował wszystkich, 
którzy przychodzili do niego, opowiadając królestwo Boże 
i ucząc, co jest o Panu Jezusie Chrystusie ze wszelkiem bezpie
czeństwem bez zakazania*4.

Łatwo nam jest wymówić te słowa: i mieszkał przez dwa 
lata, nauczając — ale rozważmy, co 'to  było za mieszkanie i na
uczanie! Spróbujm y chociaż na jeden dzień przywiązać sobie do 
ręki jak i ciężki przedmiot, jakby on nam  zawadzał!

A Paweł całe dwa la ta  nosił żelazne okowy na ręce, ledwie 
się poruszył, brzęk łańcucha przypom inał mu, że jest skuty. 
A towarzysz jego niedoli, żołnierz* gdyby nawet był na jdelika t
niejszą i najcichszą istotą, to przecież, m ając praw ą rękę wolną, 
uważał się za przełożonego nad  Pawłem, a może nawet nieraz 
dał mu odczuć twardo swoją wolę.

Trzeba było mieć siłę ducha niezłomną, a nadewszystko 
siłę Bożą, aby się temi przeciwnościami nie złamać.

Nie ugiął się duch Pawła!
Naucza dalej, jakby był na wolności, a obok nauczania 

rozpisuje listy do wiernych, aby się nie przerażali, a nie widząc 
go długo, nie dali się bałam ucić rozmaitym podstępnym  nau
czycielom.

l a k  powstały listy do Efezów, do 'K olossan , do Filem ona 
i do T ilipeuszów, nie licząc tych, które zaginęły.

Listy do Efezów i do Kolossan podobne są do siebie. Przy
pom ina w nich Apostoł naukę o wcieleniu Syna Bożego i o Je
go nieocenionem dobrodziejstwie, że świat odkupił, a przez to 
zbliżył nas do Boga i zapewnił nam  zbawienie. Zbawienie jed
nak zależy od zachowania wiary, a zwłaszcza od życia takiego,
jak  wiara naucza. D latego upom ina Paweł szczególniej, aby
w rodzinach chrześcijańskich przedewszystkiem o tern pam ię
tano, aby tam  panow ała miłość i wyrozumienie wzajemne:

„Żony — pisze — niechaj będą poddane mężom swoim 
jako Panu“.

„Mężowie, m iłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował 
Kościół i samego siebie wydał zań“.
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„Synowie, bądźcie posłuszni rodzicom waszym w Panu, 
bo to jest sprawiedliwa. Czcij ojca twego i m atkę twoją... aby 
ci się dobrze działo, i abyś był długowieczny na ziemi“.

„A wy ojcowie nie pobudzajcie ku gniewowi synów wa
szych, ale ich wychowajcie w karności i grozie Pańskiej11.

„Słudzy posłuszni bądźcie panom doczesnym... w p ro 
stocie serca waszego, jako Chrystusowi, nie na  oko służąc, 
jakoby ludziom  się podobając, ale jako słudzy Chrystusowi, 
czyniąc wolę Bożą z serca“ . (Ef. 5—6).

„Panowie, co sprawiedliwego i słusznego jest, czyńcie słu
gom, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie ...bo nie masz 
względu na osoby u B oga“. (Kol. 4. 1.).

Z tych słów widzimy, że każdy stan otrzym ał osobne upom 
nienie i poznajemy, jak  bardzo Apostołowi zależało na tern, 
aby chrześcijańskie rodziny żyły bogobojnie na przykład dla 
pogan, że których nie nawróciły słowa, nawrócić ich m ogą 
szlachetne uczynki.

I my sami stwierdzić możemy, że rodzina chrześcijańska 
jest źródłem, które zasila naród  i uczuciami religijnem i i m i
łością ojczyzny.

Gdyby więc zbałamuceni posłowie doprowadzili kiedy do 
uchwalenia praw, pozwalających na rozwody, smutne nastałyby 
czasy wśród narodów.

Paweł uk ładał zwykle swe listy w ten sposób, że je dykto
wał jakiemuś pisarzowi, a czasem na końcu sam dopisał zdań 
kilka.

Podobnie uczynił z listem do Kolossan, w sposób jednak, 
który dzisiaj jeszcze może łzy wycisnąć z ócz czytających. Łatwo 
sobie wyobrazić, z jakiem  wzruszeniem czytali chrześcijanie 
te słów parę, skreślonych ciężką od kajdan ręką: „Pozdrowienie 
ręką m oją Pawłową. Pamiętajcie na okowy mojeu.

Pam iętajm y i my, że jesteśmy wyznawcami tej samej -wia
ry, za którą Paweł zakuty był w okowy!

Z listem do Kolossan wyprawił Paweł swego pom ocnika 
w nauczaniu, niejakiego Tychika, a wręczył mu także drugie 
pismo, krótki list do Filem ona, oby-watela Kolossów. Powód 
zaś do napisania tego listu był następujący.



Filemon mial niewolnika, imieniem Onezyma, który sprze
niewierzył mu się w czemś, a potem z obawy kary uciekł, za
błąkał się aż do Rzymu i tu przez św. Pawła został ochrzczony. 
Apostoł przyznaje, że Filemon ma prawo do swego niewolnika, 
bo był jego właścicielem, on zaś, Paweł, również mógłby go 
zatrzymać, bo ochrzciwszy go, stał się jego ojcem duchownym, 
me chce jednak czynić tego wbrew woli właściciela i odsyła 
go, prosi jednak i wstawia się za nim, aby mu Filemon daro
wał winę i przyjął go jako brata w Chrystusie.

Rzewne są słowa, jakiemi Paweł przemawia: „Ja Paweł 
stary, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa, proszę cię za synem 
moim, któregom zrodził w więzieniu, Onezymem, ...przyjmij go... 
już nie jako sługę, ale miasto sługi brata najmilszego. Jeśli 
mię masz za towarzysza, przyjmij go jako mnie, a jeśli ci co 
uszkodził, albo winien, to mnie poczytaj. Jam Paweł napisał ręką 
m°ją> J3- nagrodzę... Tak bracie, ja ciebie niech zażyję w Panu“.

List do b ilemona dotyczy sprawy teraz prawie nie znanej, 
bo sprawy niewolnictwa. Stan ten dostrajał się do nieszczęśli
wych stosunków starego zakonu, i był jedną z plag, upo
karzających ludzkie plemię; ale cóż dziwnego, kiedy bowiem 
dusze były w niewoli szatana, niewola ciał wydawała się złem 
mniej,szem.

A niewola ciał była wprost straszna, mimo to wydawała 
się być czems naturalnem i koniecznem i wszyscy ją za taką 
uważali, usprawiedliwiał ją nawet filozof Arystoteles, gdy twier
dził, że nie godzi się, aby wolny człowiek spełniał niektóre 
prace, skoro do tego celu natura stworzyła osobne istoty: nie
wolników.

Niewolnictwo powstało z jeńców wojennych i z zawojowa
nej ludności w podbitych krajach. Zwycięski dowódzca, jak 
inną zdobycz, dzielił też między podwładnych i niewolników., 
a ci stawali się nieograniczoną własnością swoich panów, i nie 
mieli prawa użalać się przed kimkolwiek, choćby ich pan po 
jednemu kazał był zabijać. A taki los czekał niewolnika, czy 
niewolnicę, gdy już wydawali się niezdatni do pracy. Nic 
dziwnego, że niewolnicy za takie podeptanie godności człowie
czej, odpłacali się swoim panom niechęcią, nieżyczliwością 
i nienawiścią.



Św. Paweł bolał serdecznie nad tym stanem, widząc jed
nak, że nie jest możliwe odrazu znieść niewolnictwa, bo nie 
było ich kim zastąpić, s ta ra ł się przynajm niej natchnąć panów 
miłością do tych nieszczęśliwych braci, niewolników zaś upo
minał, aby złem za złe nie odpłacali, tylko znosili los swój 
w pokorze, przez pamięć na Pana Jezusa, który Bogiem będąc, 
sta ł się sługą wszystkich.

Że takie miał pragnienie św. Paweł, zaznaczono wyżej 
przy mowie o listach do Efezów, Eolossan i do Filem ona, 
a również wynika - tosamo z listów do Tymoteusza i Tytusa. 
To też w m iarę rozszerzania się wiary św. oswajali się ludzie 
coraz więcej z myślą, że wolni i niewolnicy są sobie równi, 
a panowie chrześcijańscy obdarzali niewolników zupełną wolno
ścią i tak przygotowywali lepszą dolę następnym  pokoleniom, 
aż wreszcie niewolnictwo prawnie zostało zabronione.



ROZDZIAŁ X.

Uwolnienie z więzienia, list do Filipensów, podróż do Hiszpanii, list
do żydów.

„To, co się ze mną dzieje, więcej się obróciło ku 
pomnożeniu Ewangelii’’. ,Fili L 12)

Dola uwięzionego Apostoła stała się o tyle znośniejsza, 
że towarzyszyli mu przyjaciele, gotowi i pocieszać go w nie
szczęściu i starać się o jego utrzymanie. Oprócz Łukasza 
i Arystarcha, którzy zaraz w Cezarei do niego się przyłączyli, 
znajdujemy tam i Tymoteusza, jest tam Tychikus, oddawca 
listów Pawia, jest Marek i Epafras, założyciel kościoła w Ko- 
lossach, wreszcie niejaki Jezus Justus i Demas. Przyjaciele ci 
w\ ręczali Apostoła w nauczaniu, ułatwiali mu pozyskiwanie 
nowych wyznawców, a wreszcie pośredniczyli między nim a da
lekimi kościołami, przezeń założonymi.

Wyżej wspomniano, że pobyt Pawła w wynajętem miesz
kaniu trwał aż dwa lata, z powodu, że zebranie świadectw, po
trzebnych do procesu było utrudnione. Wreszcie przy końcu 
drugiego roku zaszła zmiana, Apostoł został przeprowadzony 
do budynku rządowego, zwanego pretorium, gdzie był prze
słuchiwany przez sędziów, a może nawet i przez samego cesa
rza Nerona. Nie wiele czasu upłynęło, a poznali wszyscy, że 
oskarżenia żydowskie były bezpodstawne; trudno było obwi
niać o obrazę majestatu tego, który jedynie oddany był gło
szeniu nauki o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie.

Jakkolwiek więzienie w pretorium ostrzejsze było, niż 
w wynajętym domu, to przecież brak winy Apostoła zjednywał 
mu szacunek i ułatwiał porozumienie z przyjaciółmi. Wieść
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0 ostatecznem prowadzeniu procesu doszła daleko, wierni za^ 
tem podwoili m odły o ratunek dla umiłowanego Apostoła, 
a zarazem dołożyli starania, aby ulżyć jego doli. Z pośród 
innych kościół w Filipach zebrał składkę, i wyprawił z nią do 
Rzymu swojego przedstawiciela, imieniem Epafrodyta.

T a okoliczność skłoniła Apostoła do napisania listu do Fili- 
pensów z podziękowaniem, a zarazem z wiadomościami o prze
biegu procesu. Czytamy tam  radosne słowa Apostoła, że 
więzienie jego nie zagubiło nauki świętej, owszem ją podtrzy
mało. „To co się ze m ną dzieje, więcej się obróciło ku pom no
żeniu Ew angelji, tak, iż też okowy m oje wiadome są w Chry
stusie po wszystkim pałacu... i więcej z braci w Panu, ufając 
okowom moim, obficiej śmieli bez bo jaźni słowo Boże opowia- 
dać“.

Tak spełniły się słowa samegoż Pawła, napisano w liście 
do Rzymian, że m iłującym  Boga wszystko pom aga ku dobremu.

Ale obok tych pomyślnych zdarzeń, zawiść ludzka obmy
śliła też Pawłowi udręczenie. N ieprzyjaciele jego starali się 
zaszkodzić mu na wszelki sposób, nawet tak, że ogłosili naukę 
Ew angelji z tym zamiarem, by podrażnić pogańskie władze
1 zmusić je do karania  Pawła. Pisze o tem  d a le j: „A drudzy 
z sporu Chrystusa opowiadają, nie szczerze, m niem ając, iż przy
dają ucisku okowom m oim “.

Te zabiegi nie trwożą Apostoła, pisze sam, że chociaż 
ze złej woli to czynią, lecz skoro C hrystusa opowiadają, on 
gotów za to nawet umrzeć i um rze z radością „albowiem p rag 
nienie moje być rozwiązanym i być ż Chrystusem ". N a razie 
atoli na śmierć się nie zanosiło, przebieg procesu obiecywał po
myślny wynik i uwolnienie, dlatego pisze dalej: „ufam  w P a 
nu, iż sam rychło do was przybędę".

A jak miłował Filipensów, jak p ragnął, aby żyli pobożnie 
i zasłużyli na zbawienie, poznajemy z następujących słów: 
„Bracia moi najm ilsi i wielce pożądani, wesele moje i korono 
m oja, stójcie w Panu, najmilsi... tylko się sprawujcie godnie 
Ew angelji Chrystusowej... a w niczem nie bądźcie ustraszeni 
od przeciwników, — co im Bóg obróci na zgubę a wam na 
zbawienie — bądźcie naśladowcami moimi... a pokój Boży,



który przewyższa wszelkie dobro, niechaj strzeże serc waszych 
i myśli waszych44.

Obok tych pochwał dla Filipensow serce Pawiowe obmy
śliło im także naukę, której widocznie potrzebowali. Musiało 
tam zajść nieposłuszeństwo dla władzy duchownej i duch 
niezgody i wynoszenie się ponad drugich. Wady te usiłuje 
Apostoł leczyć w sposób delikatny i piękny. Przypomina, 
że pierwszy człowiek, Adam, popełnił nieposłuszeństwo i prze
stąpił przykazanie Boże, a to z chęci wywyższenia, bo mu zły 
duch wmawiał, że stanie się w ten sposób jako Bóg.

Żeby tę winę naprawie, a nas zwolnic od tak smutnego 
dziedzictwa, Pan Jezus, Bóg od wieków, równy Ojcu niebies
kiemu, „wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, 
stawszy się na podobieństwo ludzi i postawą znaleziony jako 
człowiek, sam się poniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, 
a śmierci krzyżowej, Dlaczego i Bóg wywyższył Go i darował 
Mu Imię, które jest nad wszejakie imię, aby na Imię Jezusowe 
wszelkie kolano klękało niebieskich, ziemskich i podziemnych44. 
(2 , 7 -)-

Podawszy tak wzniosły 'przykład, Paweł zachęca Filipen- 
sów, aby go naśladowali: „Przetoż najmilsi moi, jakoście zaw
sze posłuszni byli, nie tylko jako przy mojej bytności, ale 
teraz daleko więcej w niebytności mojej, z bojaźnią i ze drże
niem zbawienie wasze sprawujcie44. (2, 12.).

Nadzieje Pawła ziściły się wkrótce, więzienie jego skoń
czyło się uwolnieniem i mógł udać się znowu, gdzie go wo
łało serce i wola Boża. Było to w roku 63. albo 64. Jakie 
b> ł> zamiary Pawła, wynika z listu jego do Rzymian, pisanego, 
jak wyżej powiedziano, w czasie trzeciej podróży. Wspomina 
tam Apostoł, że naprzód uda się do Jerozojlimy z jałmużną, 
złożoną przez wiernych, a potem rozpocznie podróż do Hisz- 
panji, obierając drogę przez Rzym dla zapoznania się z tam tej
szym kościołem. Oto jego słowa: „Gdy się puszczę do Fliszpanji, 
spodziewam się, że tamtędy idąc, ujrzę was i tam od was -od
prowadzony będę... A teraz pójdę do Jeruzalem posługiwać 
świętym, bo się spodobało Macedonji z Achają złożyć się nieco 
na ubogich w Jeruzalem... To tedy wykonawszy i oddawszy 
im ten owoc, przez was pójdę do Hiszpanji44. (Rz. 15, 24.).
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Wiemy, że uwięzienie w Jerozolimie udarem niło na razie 
plany Apostoła i opóźniło je o la t kilka. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że Paweł po uwolnieniu z więzienia wprost z Rzy
mu udał się do Hiszpanii, by spełnić dawne swoje ipragnienie. 
Jaką drogę obrał do tego kraju , kto mu towarzyszył, jak Wio
dła  się praca apostolska i jak  długo trw ała, nie wiemy; nie 
pozostało bowiem o tern żadne całkiem  pewne świadectwo 
pisane, mimo to pozostajemy przy przeświadczeniu, że Paweł 
będąc tak blisko dawno zamierzonego celu, z pewnością tam  
skierował swe kroki, świadczy zresztą podanie kościelne i p i
sma późniejsze, że istotnie tak się rzecz m iała.

Z tego czasu istnieje jeden znaczny list Pawła, mianowicie 
do Żydów, nie da się jedynie stwierdzić, czy pisany jest przed 
podróżą do Hiszpanji, czy po jej ukończeniu, to tylko pewna, 
że powstał w którem ś mieście włoskiem, gdyż Apostoł dodaje 
przy końcu słowa: „pozdrawiają was bracia z W łoch“ .

Powód do napisania tego listu świadczy wymownie o do
broci i serdecznem usposobieniu Apostoła. Dużo przyczyn m iał 
Paweł, żeby nie tęsknić za Palestyną, wszak wycierpiał tam  
wiele, a gdy najbardziej potrzebował pociechy, ukazali mu 
chłód nawet bracia we wierze, brano mu za złe jego życz
liwość d la  pogan, a obecność jego w Jerozolimie wydawała się 
czemś niewłaściwem.

Ale uczucia Paw ła d la nieszczęśliwego ojczystego k ra ju  nie 
osłabły, tam  przybywała jego pamięć, tam  serce jego zwra
cało się z miłością nawet ku tym, co mu miłości skąpili.

A gdy do tego posłyszał o najnowszych zdarzeniach w P a 
lestynie, spieszy z pomocą, na jaką się zdobyć może. Sam  smut- 
!ny i prześladowany, pociesza i umacnia.

Pociechy zaś i umocnienia bardzo było potrzeba, bo nie 
dość, że resztki wolności niknęły z dniem  każdym, to jeszcze 
ludzie jakby się uwzięli uczynić dolę narodu tern przykrzejszą: 
starszyzna trzym ała z rządem, z Rzymianami, lud zaś cierpiał 
ucisk nadm ierny i od obcych i od swoich. Zniknęło prawo 
i sprawiedliwość, złoczyńcy łupili bezkarnie, bo z więzień 
wydostawali się za przekupstwem, a kto chciał bronić m ienia, 
ten albo ginął m arnie, albo rad  nie rad, powiększał zamieszanie 
w kraju.



W  takich w arunkach nic dziwnego, że mieszkańcy tracili 
ducha, słab ła wiara w zmartwychwstałego Jezusa i wielu, 
wspominając na dawne dzieje narodu, pełne chwały, myśleli, 
że ratunek znajdą przez powrot do przepisów starego zakonu 
i przez ścisłe ich zachowanie.

Tych pokrzepia Paweł, wskazuje im, że Jezus Chrystus 
jest tym obiecanym Mesyaszem, k tórego od la t tysięcy cze
kali ich przodkowie, że z jego przyjściem ustaje stary zakon, a 
zaczyna się nowy, że ten Jezus cierpiał niewinnie za nasze grze
chy, to i my cierpieć powinniśmy chociaż trochę i powinniśmy 
pamiętać, że to cierpienie jest pokutą za cały naród, że jest 
ono przykre, ale w każdym razie mniejsze, niż były winy, że 
wreszcie cierpienia przypom inają nam, jak  krótkie życie nasze 
i że cel nasz, to zbawienie wieczne.

Posłuchajm y słów samego Apostoła:
o W  cierpliwości bieżmy do boju nam wyznaczonego, pa

trząc na  Jezusa..., k tóry m ając przed sobą wesele, ob rał krzyż, 
abyście nie ustawali... boście jeszcze się aż do krwi nie zasta
wili, walcząc przeciwko grzechowi,... a zapomnieliście pocie
chy, że kogo Pan m iłuje, tego karze, a biczuje każdego 
syna, którego przyjmuje...

Jezus, aby poświęcił lud przez własną krew, za bram ą 
ucierpiał, wynijdźmyż tedy do niego za obóz, nosząc urąganie 
jego, albowiem nie m am y tu m iasta trw ającego, ale przyszłego 
szukamy11. (Żyd. 12— 13).

List Pawła wielką m usiał sprawić pociechę żydom, nie 
zdołał jednak przełam ać uporu tych, którzy wiary św. nie przy
jęli. D latego zagłada m iasta świętego Jeruzalem , a  z n iem  i car 
lego narodu zbliżała się nieodwołalnie. Uniknęli jej tylko chrze
ścijanie, bo widząc ogolną zatwardziałość i b rak  pokuty, doszli 
do przekonania, że kara  przyjść musi, że spełnią się słowa Pana 
Jezusa uroczyście wypowiedziane, i dlatego zawczasu szukali 
schronienia w krainie Pełli położonej z drugiej strony Jordanu.

W roku 70. po narodzeniu Pana Jezusa spełniła się prze
powiednia. Rzymianie zdobyli Jerozolimę, świątynia została 
spalona, a reszta żydów, którzy nie wyginęli z głodu lub od 
miecza, rozprószyła się po świecie.



W spomnieliśmy wyżej o podróży Paw ła do Hiszpanji. Mi- 
mowoli nasuwa się pytanie, czemu Apostoł, nni poprzednio, ani 
teraz, nie okazywał chęci nawiedzenia Egiptu. W szakże kraina 
ta leżała blisko, a m ieściła w sobie liczną grom adę żydów, 
których pozyskanie d la  wiary św. samo się nasuwało. Otóż 
stwierdzono w najnowszym czasie, że cesarz Klaudjusz około 
r. 50. wydał rozkaz wydalenia żydów z Rzymu i nie wpuszczania 
ich także do Egiptu. Zdaje się więc, że przez zwykłą sąsiedzką 
niechęć na tej granicy rozkaz cesarza tak scisle był wykony
wany, że wszelka kom unikacja między Palestyną a Egiptem  
ustała.



RO ZD ZIA Ł XI.

Paweł nawiedza wschód. List 1. do Tymoteusza i do Tytusa. Powrót
do Rzymu.

„Pragnienie m am  być  ro zw iązan ym  i być  z  C hry
stusem... ale zostać w  ciele poti zebna d la  m as ’".

(F ilip  1. 25.)

Jakkolwiek przebieg procesu w czasie pierwszego uwię
zienia uzasadnia! nadzieję, że skończy się pomyślnie, to przecie 
dłuższy pobyt w więzieniu, przesłuchania i odczytywania skarg  
i sprawozdań, m usiały na umyśle Paw ła zostawić silne wraże
nie, a niekiedy nawet wywołać pytanie: a jeżeli sąd uzna mnie 
winnym i skaże na śmierć? Takie rozmyślania m usiały zaprzą
tać um ysł Apostoła, ale znalazły go przygotowanym. On wie, 
komu zaufał, i pewien jest nagrody, „pragnie być rozwiąza
nym i być z C hrystusem 11, nie wyrywa się jednak do obiecane
go szczęścia i pokoju wiecznego, więcej m u zależy na spełnieniu 
woli Bożej i ugruntow aniu swej pracy *w sercach wiernych. 
„Zostać w ciele potrzeba d la  was“. W łasne pragnienie na razie 
pozostawia niespełnionem, myśli tylko o tern, aby d la  bliźnich 
okazać się jaknajwięcej użytecznym.

Nic zatem dziwnego, że po swojem uwolnieniu spieszył 
z m iejsca na miejsce, gdzie tylko uważał swoją obecność za po
trzebną. N aprzód, jak  już wyżej powiedziano, udał się do 
Hiszpanji, po powrocie stam tąd napisał list pocieszający do 
żydów, a potem  zwrócił się na wschód, gdzie już tyle pracy 
położył około głoszenia Ewangelii.

Pracę tym razem zaczął od Krety. Jest to, jak  wiadomo, 
wyspa na morzu Sródziemnem, licząca około 300 tysięcy miesz
kańców, w czem katolików znajduje się zaledwie około tysiąca



i m ają swojego biskupa w mieście nadm orskiem  Kanei. Ale 
dawniej było inaczej. W iara  święta panowała wszechwładnie na 
wyspie, a  wiernymi zarządzało jedenastu biskupów. O dkąd jed
nak Turcy zdobyli Kretę w r. 1699, wytępili chrześcijan prawie 
zupełnie.

Święty Paweł nawiedził Kretę już poprzednio przy sposob
ności, gdy go jako więźnia wieziono do 'Rzymu, rozumie się 
jednak, że tam  wtedy nie nauczał. Kto pierwszy nawrócił miesz
kańców Krety, nie jest wiadomo, to tylko zdaje się być pewnem, 
że tam  chrześcijanie już istnieli, kiedy Paweł wraz z Tytusem  
przybył, aby skarcić błędy i ustrzec wiernych przed zakusami 
zwolenników żydowskich. W  tym celu postanowił Tytusa bisku
pem i udzielił mu rad i wskazówek, jak  m a zarządzać całym  
kościołem na wyspie, rady zaś, te uzupełnił w liście, napisanym  
do Tytusa z Macedonii. Posłuchajm y słów jego: „D lategom  
cię zostawił na Krecie, abyś to, czego nie dostaw a, napraw ił 
i postanowił kapłany po m iastach, jakom  i ja  tobie rozrządził11.

Nie trudno jest wywnioskować z tych słów, że pobyt P a 
wła na Krecie trw ał krótko, pilno mu bowiem było nawiedzić 
inne kościoły już założone, ale potrzebujące rad  i wskazówek, 
obok tego zaś p ragną ł dotrzeć i do takich miejscowości, do 
których jeszcze światło wiary nie doszło. Tytus zatem sam m iał 
sobie zostawioną pieczę nad  Kreteńczykami, a do wykonania 
tego polecenia każe mu Apostoł przybrać sobie do pomocy 
kapłanów po m iastach, a  jeśli tego potrzeba będzie, także wy
święcać ich na biskupów. Poznał bowiem Paweł, że praca nad 
Kreteńczykam i będzie trudna z powodu grubych wad ludności,
0 których ich własny rodak Epim enides napisał, że „Kreteń- 
czykowie zawsze kłamliwi, złe zwierzęta, brzuchowie leniwi“ .

D rugą trudność stanowiły błędy powstających już wtedy 
heretyków i zwolenników żydowskich. Aby nie zarazili całego 
kościoła, każe Paw eł baczną mieć na nich uwagę, upomnieć raz
1 drugi, a gdyby upom nienia okazały się darem ne, to wyklu
czyć ich ze społeczności wiernych.

Wreszcie wzywa Paweł Tytusa, aby d la  odebrania dokład
niejszych wskazówek przybył do niego do Nikopolis, gdzie 
postanowił przezimować.

Mogło to być w roku 65. lub 66.



Przedtem  jednak nawiedził Paweł inne kościoły. Zaraz po 
opuszczeniu Krety przybył do Efezu, gdzie wprawdzie nie 
długo zabawił, ale obiecał powrócić.

Jak ważna była ta miejscowość, powiedziało się poprzed
nio. Dużo napracował się tam Paweł i dużo wycierpiał, tern 
większe zatem miał baczenie, aby praca jego nie zostałaj 
zniweczona.

N a szczęście znalazł dobrego zastępcę w osobie Tym ote
usza, m łodego wprawdzie człowieka, ale bardzo gorliwego 
w pracy apostolskiej. I tego, podobnież jak  Tytusa, wyświęcił 
na  biskupa i oddał mu w zarząd Efez i okolicę.

Stosunki w Efezie podobne były jak  na Krecie: w iara 
święta przyjęła się i wyznawców przybywało, mimo to wszakże 
okazywały się także błędy, które psuły prawdziwą naukę, a n a 
wet niektórych doprow adzały do zupełnego odstępstwa od n ie
dawno przyjętej wiary.

Zjawisko znane: za światłem idzie też i cień, za praw dą — 
błędy. A co rzecz ciekawsza, że ci nowinkarze podobni byli zu
pełnie do naszych bezbogów, modernistów, czy jak  się tam  
jeszcze nazywają, którzy wykrzykują o swoim rozumie, postępie 
i uczonosci, a o zacofaniu katolików, a czem który większe 
pustki m a w głowie, tern większym m ędrcem  okazać się p rag 
nie. Iiobrze ich osądził Paweł, mówiąc: „Niektórzy obłą- 
dziwszy się chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją 
ani co mówią, ani o czem twierdzą14, ( i. Tym. i. 7.).

Niebezpieczeństwa tego rodzaju wym agały ustawicznej 
baczności, to też Paweł, chociaż dopiero opuścił Efez, i wnet 
tam  miał wrócić, przecie pisze z drogi do Tymoteusza, zdaje 
się równocześnie z listu do Tytusa i prosi i przestrzega, i sam 
na siebie wskazuje, jak niekiedy energicznie wystąpić należy. 
Powiada, że niektórzy u trac ili wiarę „z których jest Hime- 
neusz i A leksander, których oddałem  szatanowi, aby się n a 
uczyli nie bluźnić44. Zmuszony koniecznością, wyklął Paw eł 
dwóch opornych, aoy nie psuli dobrych i nie niweczyli dzieła, 
z takim  trudem  założonego. Podobnych ludzi każe Paweł strzec 
się Tymoteuszowi, a siebie samego zachować w gorliwości przez 
czytanie Pisma świętego i przestrzeganie rad, przez Pawła 
udzielonych.



W iernych poleca Apostoł skłaniać do modłów za królów 
i przełożonych „abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli“, do 
posług pozwala brać starsze wdowy, żyjące nienagannie, w y
raźnie zaś zabrania nauczania w kościele kobietom, bo jest 
zdania, że sam Bóg wyznaczył im potrzebniejsze zajęcie: troskę
0 dom i rodzinę.

W  krótkich ale bardzo dosadnych słowach porusza Paweł 
jeszcze jedną sprawę, m ającą i dziś i do końca świata znacze
nie: „Bogatym tego świata rozkazuj nie wysoce rozumieć, ani 
pokładać nadziei w niepewności bogactw, ale w Bogu żywym, 
który użycza wszystkiego obficie ku używaniu14 (6, 17).

Słowa te nieraz słyszeliśmy z ambon i wydają nam się 
dobrze znane, i wiemy), że wielu już naprow adziły na szla
chetniejszy sposób myślenia, ale przedstawmy sobie, jaką no
wością były w ówczesnych latach, kiedy ubogi był wzgardzony
1 uważany za przeklętego przez bogów, bogacz natom iast m iał 
wszelkie znaczenie i pogardzał niższymi. Masz bogactw o?' — 
woła Paweł — dobrze, że masz, ale pam iętaj, że to jest tylko 
dzierżawa, k tó rej ci Bóg pożyczył, i k tórą ci odbierze, albo 
zaraz, kiedy Mu się spodoba, albo napew no'przy śmierci. Nie 
wynoś się zatem, nie pogardzaj ubogimi, raczej wspieraj ich 
hojnie, bo hojnie Bóg cię obdarzył, może właśnie na to, abyś 
w zastępstwie Boga, z Jego świętej własności, udzielał Jego 
braciom, ludziom, noszącym to samo ziemskie ciało w jakiem 
się narodził Syn Boży.

Podobnie m a się spraw a z tak zwanem szlachectwem. 
Szlachcicem jest ten, kto postępuje szlachetnie. Powód, że ktoś 
urodził się ze szlachcica, barona, czy hrabiego, nie daje mu 
praw a do większej czci, ani do trwonienia grosza w cudzych 
k rajach , 1 gdyby nie pracow ał, ani nie m iał żadnych osobistych 
zasług, mniej jest w art od robotnika, który kam ienie tłucze na 
gościńcu, bo ten darm o chleba.n ie  je.

Czcijmy świętego Pawła, że w powyższych słowach przy
pomniał nam  wzniosłą naukę Zbawiciela o równości ludzi, 
i że tę naukę starał się wpoić wiernym we wszystkich m iejsco
wościach, gdzie tylko nauczał.



Piękne jest zakończenie listu do Tymoteusza: „O Tym ote
uszu, strzeż tego, co ci powierzono, waruj się niezbożnych no
wości i... fałszywie nazwaneji um iejętności14.

Skarb powierzył mu Apostoł: dusze wiernych i ogłaszanie 
Ew angelji, każe mu więc strzec tego skarbu, a nie dać się 
uwieść niczem z prostej drogi praw dy i obowiązku.

Strzeż i Ty, Tracie Czytelniku, tego, co ci powierzono, 
strzeż wiary w sercu i katolickich obyczajów!

Z drugiego listu Paw ła do Tymoteusza wynika, że Apostoł 
po przezimowaniu w Nikopolis odbył powrotną drogę do E- 
fezu, jak to był w pierwszym liście obiecał. Nawiedził także 
Proadę, (dawną Troję) gdzie z niewiadomych przyczyn, może 
z powodu prześladow ania jakiego, zostawił płaszcz, księgi i pi
sma pergam inowe, które to rzeczy każe sobie odwieść do 
Rzymu.

N astępnie przybył do Miletu, nie wiadomo jak długo, czy
tamy tylko w liście wspomnianym, że m usiał 'tam  zostawić 
chorego towarzysza Teofima, a potem  udał się do Koryntu.

Święty Dionizy, biskup Koryntu, pisze około roku 170, 
a zatem niedługo po śmierci Pawła, że w Koryncie spotkał 
się Paweł wraz z św, Piotremf, i obaj jakiś czas nauczali w tern 
mieście, a potem równocześnie pojechali do Rzymu i wkrótce 
um arli śmiercią męczeńską za wiarę świętą.



RO ZD ZIA Ł XII.

Panowanie Nerona w Rzymie. Paweł naucza i zostaje ponownie uwię
ziony. Drugi list do Tymoteusza.

„Za nic sobie ważę i zdrowia mego drożej nie 
szacuję... bym  tylko dokończył biegu mego i po
sługi, którą wziąłem od Pana Jezusa ku św iad
czeniu Ewangelii”. (Dz. 20. 24).

Podczas, gdy Paweł po swem uwolnieniu, odbywał apo
stolskie podróże, w Rzymie działy się rzeczy nadzwyczajne. 
Panowanie cesarza Nerona, z początku dość łagodne, przem ie
niało się szybko w szereg nieustających okrucieństw, i czynów, 
graniczących z obłąkaniem . T yran  ten zamordował naprzód 
swego ojca Brytanika, potem m atkę Agrypinę, następnie zaś 
o tru ł swego nauczyciela Burrhusa, k tóry przedtem  dość zręcz
nie umiał powstrzymywać zbrodnicze skłonności swego nie
szczęsnego wychowanka. Za przykładem  cesarza poszli jego 
dworzanie.

Neron, jako poganin, miał zwyczaj brać na swój dwór 
więcej żon. Jedną z nich była Poppea, 'żydówka. Ta, uniesiona 
zazdrością, zażądała od Nerona, aby skazał na śmierć jej nie- 
przyjaciółkę Oktawię, co też cesarz wykonał. Ale Poppea nie 
długo cieszyła się swojem szczęściem, spotkał ją los jeszcze 
okropniejszy, bo rozgniewany N eron zabił ją kopnięciem nogi!

W takich stosunkach nikt nie był pewien życia, a niepokój 
zwiększało jeszcze nadzwyczajnie rozgałęzione szpiegostwo, po
sługujące się błahem i podejrzeniami albo nawet oczywistym 
fałszem.

Zdawało się, jakoby chylące się do upadku 'pogaństw o 
chciało utrwalić w pamięci ludzkości swoje straszne dzieje,



a usposobić serca na przyjęcie nowego zakonu: zakonu miłości 
i przebaczenia.

Teraz mieli wystąpić na widownię wyznawcy nowej, wiary 
i przez przelanie krwi męczeńskiej zapewnić zwycięstwo Bo
żemu dziełu.

Neron zrobił początek tym krwawym ofiarom. Twierdzą 
pisarze, że pragnąc nasycić oczy swoje widokiem, jakiego nie 
miał żaden cesarz, sam kazał podpalić Rzym. Przez 9 dni go
rzało odwieczne m iasto, a tymczasem Nero, stojąc n a  wysokiej 
wieży, wsłuchiwał się w syczenie ognia i w płacz ludu i pisał 
wiersze o piękności pożaru!

Kiedy zaś rozgoryczeni mieszkańcy Rzymu chcieli pomścić 
srogo swoje nieszczęście, • um iał Nero rozpuścić pogłoskę, łże 
pożar wzniecili mieszkający w Rzymie żydzi. Ale zydzi przez 
Poppeę mieli dostęp do dworu cesarskiego, i zmiarkowawszy 
rychło niebezpieczeństwo, całą winę zwalili na chrześcijan.

Z takiego obrotu rzeczy N ero rad był oczywiście. Zaraz 
też wydał dekret nakazujący prześladowanie chrześcijan i za
bieranie ich mienia.

Teraz, gdy sąd zmuszony jest skazać kogo h a  śmierć, do
k łada wszelkich starań, aby mu tę ostatn ią chwilę uczynić jak  
najm niej bolesną, i stąd  poszło, że uczeni doradzali tracenie 
skazańców zapomocą elektryczności.

Za pogańskich czasów w Rzymie było inaczej. Ludzie, 
przyzwyczajeni do okrucieństwa i krwi przelewu, za nic sobie 
ważyli cudze cierpienie, a nawet wysilali się na  to, aby wyszu
kiwać coraz nowe sposoby męczarni. Najm ilszą zabawą ludową 
bywały widowiska w cyrkach, to jest w wielkich kolistych bu
dynkach, w których wypuszczano dzikie zwierzęta, aby roz
szarpywały przeznaczonych na to ludzi. Gdy zaś w samym 
Rzymie brakło  do teji strasznej zabawy rzekomych winowajców, 
władza rządowa nakazała, aby kraje, podległe panowaniu 
rzymskiemu, dostarczały regularnie niewolników i ludzi na 
karę przeznaczonych, i ci oddawani byli do cyrków i służyli na 
zaspokojenie okrutnych upodobań.

Po rozpoczęciu prześladowania chrześcijan, ci biedni wy
znawcy C hrystusa zapełnili więzienia i przelewali krew swoją 
codzień wśród wyszukanych męczarni. Zaszywano ich w skóry



zwierząt i tak rzucano lwom i tygrysom  w cyrkach, przybijano 
ich do krzyżów, przerzynano pilami, krajano powoli po k a 
wałku, rozdzierano ich na części — a patrzący klaskali i cieszyli 
się i coraz nowych widowisk dom agali się od cesarza. Po uli
cach Rzymu rozlegały się gwałtowne okrzyki: Śmierć chrześci
janom! Chrześcijan lwom! A za okrzykami szło poszukiwanie 
po domach i odprowadzanie w kajdanach tam, skąd już ży
wym nikt nie wracał. Kiedyś, na sądzie Bożym, przekonam y 
się, ile cierpieli wyznawcy Chrystusa, a cierpieli, jak On nie
winnie, i tylko wzrok wznosili w niebo, w yglądając stam tąd 
umocnienia i pociechy. Jak nam  daleko do takich przykładów!

W ieści tak smutne m usiały dojść do uszów Pawła. Zam iast 
czekać, czy burza nie przeminie, albo Bóg sam cudownie nie 
ochroni swoich wyznawców, Apostoł n ab ra ł przekonania, że 
należy mu ratować dzieło, d la którego tyle pracow ał i tyle już 
wycierpiał.

Odważny żołnierz tam spieszy, gdzie nieprzyjaciel najsil
niej uderza. Paweł opuszcza K orynt wraz z św. Piotrem  i spie
szy do Rzymu, by podtrzym ać chwiejące się fundam enty koś
cioła. Daleki od wszelkiej obawy, o jednem  tylko myśli, co już 
sam wypowiedział niegdyś w Milecie, że za nic sobie waży 
własne niebezpieczeństwo: ,,bym tylko dokończył biegu mego 
i posługi, k tó rą  wziąłem od Pana Jezusa ku świadczeniu Ewan-
gelji“ -

Pisarze podają, że Paweł po przybyciu do Rzymu w ynajął 
duży pusty budynek za miastem, podobno śpichlerz publiczny, 
i tam  nauczał bez przerwy, a imię jego tak było już głośne, 
że schodzili się doń liczni słuchacze, prości i uczeni i nawet 
mieszkańcy dworu cesarskiego. W śród nich znajdował się także 
sławny filozof Seneca, k tóry jednak nie zupełnie skorzystał 
z nauk Pawła, bo podobno um arł jako poganin.

Rzecz oczywista, że wieść o pracy A postoła wnet rozeszła 
się po Rzymie i dostała się na dwór Nerona, w następstw ie 
czego było uwięzienie i nowy proces o obrazę pogańskiej re- 
ligji i cesarskiego m ajestatu.

W edług podania, niezupełnie pewnego, Paweł wraz z św. 
Piotrem  zamknięci zostali i otoczeni strażą w tak zwanem wię-



zieniu M amertyńskiem, istniejącem  po dziśdzień u podnóża 
Kapitolu.

Więzienie to obecnie zamienione jest na kościół, a składa 
się z trzech części, podobnych do dużych izb. Za to w podziemiu 
istnieje drugie więzienie w swojej pierwotnej postaci, rodzaj 
obszernej piwnicy z wielkich brył kamiennych, bez okna, je 
dynie z otworem w powale, więzienie ciemne, wilgotne i strasz
ne, a straszniejsze jeszcze są wieści o tern,, co się tu działo. 
Tutaj bowiem niewolnicy rzymscy dusili nieszczęśliwych, ska
zanych na ten rodzaj śmierci przez władzę. Tak um arł Ju- 
gurtha, k ró l Numidji, W ercingetoryx, dowódzca Gallów, przy
jaciel Katyliny, Sejanus, dworzanin Tyberjusza, Szymon, bo
hater żydowski, i inni.

bzy Paweł przebywał w tern dolnem  więzieniu, czy w gór- 
nem, czy wogóle trzym ano go w całkiem  innem  miejscu, nie 
jest na pewno stwierdzone, jak wyżej powiedzieliśmy. Więzienie 
jego jednak było tym razem ostre, pod silnym nadzorem  i nie 
trw ało tak długo, jak za pierwszym razem.

Dużo wiadomości o losie pojm anego A postoła zawiera 
drugi list do 1 ymoteusza, pisany oczywiście w więzieniu, w roku 
66. praw dopodobnie na schyłku lata, bo Apostoł przynagla 
Tymoteusza, aby jeszcze przed zimą przybył do niego, to 
znaczy, dopóki nie ustanie żegluga m orska z powodu zimna 
i gwałtownych wiatrów zimowych.

Zależało zaś na pośpiechu, bo Paw eł nie ludzi się już co 
do swego losu, wie, że w krótce połączy się ze swym Mistrzem 
Panem, Jezusem, którego imię wśród tylu 'narodów  rozgłosił. 
„M nie już pisze — ofiarować m ają ,vi czas rozwiązania mego 
nadchodzi... Ale się nie wstydzę, bo wiem, komum uwierzył, 
i pewien jestem, że mi dotrzym a tego, co obiecał11.

C zekając zaś tak spokojnie śmierci, nie traci jeszcze reszty 
czasu na darm o, pisze listy, prosi i upomina, oddala od Koś
cioła grożące niebezpieczeństwo, w czasie przesłuchań sądowych 
broni odważnie wiary świętej, widząc w tern wolę Pana, że 
go N ero nie skazał odrazu na śmierć, „aby się przezeń przepo
wiadanie wypełniło i aby usłyszeli wszyscy poganie '1.

Spełniło się przytem z Apostołem to, co zwykle dzieje się 
z nieszczęśliwymi, i co poeta wierszem wyraził:
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..Mamy przyjaciół w dniach szczęścia i chwały,
Lecz z przyjściem nieszczęść znikają niewrotnie,
I ten, którem u same łzy zostały,

Musi je wylać samotnie".
(T. Moor).

Onuścili Pawła przyjaciele, zlękli się wierni, zaczęli się 
chwiać nawet doświadczeni wyznawcy, i tak został sam, i żali 
się Tymoteuszowi: „W  pierwszej mojej obronie żaden przy 
mnie nie stał, ale mię wszyscy opuścili, niechaj im nie będzie 
poczytane. Ale Pan Bóg stał przy mnie i umocnił mnie, aby 
się przezemnie przepowiadanie wypełniło... i jestem wyrwan 
z paszczęki lwiej “ .

Został wprawdzie przy Pawle Łukasz, ewangelista, czemu 
jednak m istrza nie bronił, nie wiemy. Trudno poczytać mu tę 
słabość za winę, bo cóż m ógłby pomóc ubogi żydowin tam, 
gdzie wpływowi dworzanie cesarscy odezwać się nie śmieli.

Rozumie się obok tego, że nieprzyjaciele Paw ła dołożyli 
wszystkich starań, aby tym razem żywo nie uszedł. Postarali 
się o świadków, a jakich, to wspomina list krótki. Aż z Efezu 
sprowadzono niejakiego A leksandra, mosiężnika, znanego z nie
nawiści do chrześcijan i ten obwiniał Paw ła przed sądem. 
,,A leksander, mosiężnik — czytamy w liście — wiele złego mi 
pokazał, odda mu Pan według uczynków jego, k tórego i ty 
się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszymi'.

A leksander ten po złożeniu świadectwa w racał do Efezu, 
d latego Apostoł przestrzega Tymoteusza, aby się m iał na 
baczności przed nim i jego przyjaciółmi.

Tak gorliwie nastaw ano na życie Pawła. W  'takich więc 
w arunkach nie temu dziwić się będziemy, że Paw ła uwięziono, 
ale raczej temu, że Nero nie skazał go ocłrazu na śmierć. 
Zdaje się, że nawet taki potwór, jak ’Nero, liczył się nieco 
z osobą Apostoła, sławnego po całym, wówczas znanym świę
cie, przy braku dowodów rzeczywistej winy. Być także może, 
że Nero występy w teatrach, popisywanie się deklam acją, m u
zyką i śpiewem, uważał za ważniejsze, i gwałtem  prawie chciał 
sobie zdobyć uznanie i pochwały u swoich i obcych, te zaś jego 
zajęcia wpłynęły na opóźnienie procesu. Przebywał więc Paweł
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w więzieniu około 9 miesięcy, a czas schodził mu na przesłu
chaniach sądowych, na pisaniu listów, i rozumie się, n a  mo
dlitwie. Dużą pociechę w samotności i opuszczeniu sprawił mu 
niejaki Onezyfor, który umyślnie przybył z Efezu, aby Paw ła 
odszukać i jaką taką oddać mu przysługę. Wdzięczność Apo
stola za tę miłość zostawiła m u w liście wieczną pamiątkę, czy
tamy tam  bowiem: „Niech da Pan miłosierdzie Onezyforowemu 
domowi, iż mię często ochłodził i łańcucha się m ego nie wsty
dził. Ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo mnie pilnie szukał 
1 znalazł11.

Serce Paw ła pragnęło  mieć obok siebie jeszcze innych 
przyjaciół : pragnie zobaczyć jak  najrychlej Tymoteusza, pożąda 
przybycia M arka, a  przynagla ich,, aby się spieszyli, gdyż prze
czuwa, że wolności już nie odzyska, a chwila śmierci nadejść 
może niespodzianie.

I na ten ostatni wypadek, gdyby Tym oteusz nie zastał 
too już przy życiu, wypowiada mu w liście swoje najserdecz
niejsze ostrzeżenia i upomnienia. Prosi, aby nie da ł się zachwiać 
przeciwnościom, a trw ał mężnie w służbie Bożej, .„albow iem — 
pisze mu -  Bóg nie da ł nam  ducha bojaźni, ale mocy i mi
łości... nie wstydź 'się tedy świadectwa Pana naszego, ani 
mnie więźnia Jego“ . — „Pracu j jako dobry żołnierz C hry
stusa Jezusa... staraj się pilnie, abyś się stawił doświadczonym 
Bogu, robotnikiem  niezawstydzonym... Przepowiadaj słowo, n a 
legaj w czas, nie w czas, karz, proś, łaj z wszelką cierpliwością 
i nauką“ .

Dalej zwraca Paweł uwagę Tymoteuszza, aby był przygo
towany na rozterki, niezgodę i nawet błędy wśród samych 
członków Kościoła, co jednak nie powinno go zrażać, gdyż 
ludzie są rozmaitych usposobień i z jednych może być Bogu 
chw ała duża i pożytek wydatny dla Kościoła, z 'innych na to 
m iast m ały pożytek, raczej zgryzota lub wstyd, ale ich trzeba 
cierpieć, bo Kościół święty jest jak  wielki dom, w którym  „nie 
tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, 
niektóre ku uczciwości, a niektóre ku zelżywościu.

Tpom nienia Pawła, serdeczne a bardzo szczegółowe, n a 
prowadzają na myśl, że Tymoteusz w chwili niebezpieczeństw 
począł tracić ducha. Słyszał o prześladowaniach chrześcijan
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w Rzymie, że m istrza jego „już ofiarować m ają“, a w samym 
Efezie żydzi i ich zwolennicy stawali się coraz śmielsi, i wiemy, 
że aż do Rzymu posiali mosiężnika A leksandra, aby Paw ła ob
winiał. Na to wszystko patrząc Tymoteusz, człowiek jeszcze 
młody, uczuł się smutnym i opuszczonym i bodaj, czy nie za
myślał usunąć się niebezpieczeństwom z drogi.

Czujne serce Paw ła um iało zaradzić złemu. Już w 6. w ier
szu listu przystępuje do rzeczy: „N apom inam  cię pisze 
abyś wzniecał łaskę Bożą, k tó ra  jest w tobie przez włożenie 
rąk“, to znaczy, wyświęciłem cię na biskupa, otrzym ałeś na ten 
urząd szczególne łaski, pracujże z ich pomocą i dokończ mego 
dzieła, do którego boski głos cię powołał14.

Czy Tymoteusz pojechał do Rzymu i czy Paw ła widział 
przed śmiercią, nie wiemy. To jednak wiemy, że upom nienia 
Paw ła nie poszły na m arne. Tymoteusz pozostał w Efezie, k a r
cił i nauczał i naw racał do prawdziwej wiary, a wreszcie sam 
zginął śmiercią męczeńską. Ukam ienowano go właśnie z po
wodu, że zabraniał oddawania czci wspomnianej wyżej po
gańskiej bogini Djanie.

Oby słowa listów Pawiowych do końca świata podobnie 
zapalały gorliwością serca głosicieli Ew angelji!

0



RO ZD ZIA Ł X III.

Śmierć św. Pawła.

„Z aw odu  dokona łem , m iarę zachow ałem , na osta
tek od łożony m i je s t w ien iec spraw iedliw ości, k tóra  
m i odda Pan Sędzia sp ra w ied liw y”. (2. T ym . 4. ?)

Powiedzieliśmy wyżej, że Rzymianie po zdobyciu Grecji 
zamienili ją  na zwyczajną prowincję rzymską, nazwali ją  Achaia, 

ak kraj i naród od wieków sławny, sta ł się podwładny zwy
cięzcom i jak niewolnik m usiał im składać daniny.

Mimo tej klęski G recja nie przestała być ogniskiem nauk 
um iejętności i poprawnych obyczajów, tak, że Rzymianie sami 
uznawali się pod tym względem za niższych, i kto chciał lepiej 
się wykształcić i nabyć ogłady, jechał do Grecji.

Sprawdziło się, że G recja zwyciężona odniosła zwycięstwo 
nad swoimi zwycięzcami, i zawsze tak się dzieje i dziać się 
tędzie, ze ten naród utrzym a się na górze, k tó r y  jest lepiej du

chowo wyrobiony, „bo tylko własne upodlenie ducha nagina 
wolnych szyje do łańcucha11.

Sam N ero oddal sprawiedliwość Grecji. W iadomo że 
p ragnął on zawsze uzyskać pochwały za swoje rzekome zdol
ności i talenta. P isał wiersze i publicznie je wygłaszał w cy r
kach, g rał i śpiewał przed ludem zgromadzonym i wyczekiwał 
jego Oklasków, a kiedy jego występy obrzydły wszystkim 
wzgardził Rzymem, powiadając, że mieszkańcy jego to barba
rzyńcy, którzy na prawdziwym artyście poznać się nie umieją, 
i wyjechał do Grecji, gdzie m iał zam iar publicznie wystąpić 
>ako zapaśnik w wyścigach cyrkowych.

Rzym byłby odetchnął i odetchnęliby byli więźniowie, 
w ciemnych lochach przetrzymywani, niestety N ero zostawił
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swych zastępców, dw óch p re fe k tó w  H e liusa  i  T y g e lin a  i  im  
p o le c ił sądzić o bw in ion ych , a p rzedew szystkiem  chrześcijan. 
D o p ó k i ż y ł B u rrh u s , u m ia ł pow strzym yw ać zbrodn icze  zapędy 
N erona, może w ięc b y łb y  i  tym  razem nie k w a p ił się zby tn io  
w spe łn ien iu  jego w o li, lecz już  poprzedn io  zg iną ł i  on śm ie rc ią  
gw a łtow n ą , a H e liu s  i  T ig e lin  s k ru p u ła m i się n ie  k ie ro w a li.

N adszed ł zatem  kres życia  Paw iow ego. O ba j A p os to 
łow ie , P io tr  i  P aw eł zosta li uznani w in n y m i śm ie rc i, a na w y 
konan ie  w y ro k u  przeznaczono dzień 29. czerwca roku  67. po 
narodzen iu  Pana Jezusa. W yp ro w a d ze n i z w ięz ien ia  przeszli pod 
strażą w iększą część m ias ta  i dop ie ro  na drodze, zwanej v ia  
Ostiensis, pożegna li się uśc isk iem  i  poca łu nk ie m . P io tr  p o p ro 
wadzony zosta ł na lew o na wzgórze W a tyka ń sk ie , gdzie zosta ł 
ukrzyżow any, i to  na w łasne życzenie, g ło w ą  na d ó ł, P aw eł 
zaś szedł jeszcze da le j po w spom nianej, drodze na m ie jsce  s tra 
cenia, na k tó re m  wyznaczono pole, po łożone w  p o b liżu  rzek i 
T y b ru  i  d la te g o  bagn is te , zwane A quae  Salv iae.

W e d łu g  podan ia  tow arzyszy ł tem u sm utnem u pochodow i 
duży tłu m  ludz i, w śród  k tó ry c h  zn a jdo w a ła  się R zym ia n ka  
P la u tilla , życz liw a  A p o s to ło m  i  zarazem w yznaw czyn i w ia ry  
św ięte j. O soba ta na prośbę P aw ła  pod a ła  m u swoje n a k ry c ie  
z g ło w y , aby sobie n iem  oczy zaw iązał, g d y  go k a t ścinać 
będzie.

W yże j pow iedz ie liśm y, że P aw eł p os iada ł obyw a te ls tw o  
rzym sk ie  i  na ten p rz y w ile j n ie raz sam się p o w o ły w a ł, k ie d y  go  
chciano b iczować lub  w in n y  sposób znieważać. P raw o  rzym skie  
za b ran ia ło  także krzyżow ać sw oich o b yw a te li a w  razie po trzeby 
dozw a la ło  ich  skazać na śm ierć przez ścięcie. P aw eł skazany 
został za obrazę m a jes ta tu  cesarsk iego i  zn iewagę p og ań sk ie j 
r e l ig j i  i  za te m n iem ane zb rodn ie  s ta ł się n ie go dn ym  o b yw a te l
stwa rzym skiego . Z  tego pow odu przed ścięciem  b iczow ano 
go g a łęz ia m i sosny, k tó ra  ro s ła  p rzy  drodze.

Przed samą śm ie rc ią  P aw eł p o b ło g o s ła w ił w szystk ich  o- 
becnych, zaw iązał sobie sam oczy i  u k lę k n ą ł poda jąc  szyję", 
a ka t s ilnem  uderzeniem  m iecza o d c ią ł m u g łow ę , k tó ra  
po toczy ła  się po ziem i. W  m ie jscu  tern w y try s ły  trzy  ź ró d ła , 
z k tó ry c h  pobożny lu d  i  p ie lg rz y m i z ca łego  św ia ta  ze czcią 
cze rpa li wodę.
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Ciało św. Paw ła pogrzebała pobożna Rzymianka na swojej 
posiadłości, lezącej bliżej m iasta, niż miejsce stracenia, zaś 
cesarz K onstantyn zbudował nad grobem  A postoła kościół 
Kościół ten przetrw ał do roku 1823, w którym  zniszczył go 
ogień. N a miejscu spalonej świątyni powstała z pobożnych 
ofiar nowa i to prawdziwie wspaniała. My przyzwyczajeni do 
skromnych wiejskich kościółków, z podziwem patrzelibyśmy 
na tę ogrom ną budowlę, długą na 120 metrów, w spartą n a  
pięciu rzędach filarów, z których każdy zrobiony jest z jednej 
sztuki g ran itu  alpejskiego. A co dopiero mówić o ozdobności 
sklepienia,^ bogactwie ołtarzy, obrazów i lam p kosztownych!

Kościół ten, jak! i inne rzymskie, uszkodzony został trochę 
przez nieszczęście, m ało u nas znane, trzęsienie ziemi w stycz
niu roku 1915.

Trzy źródła na miejscu ścięcia św. Paw ła już obecnie nie 
istnieją. Jest tam  klasztor Trapistów , jest kościół 1 są kaplice, 
źródeł jednak nie ma, bo kazał je zasypać sam Ojciec św. z po
wodu, ze niedowiarkowie, tak zwani masoni, zanieczyszczali 
je  i dopuszczali się różnych nadużyć.

W idzimy więc, że szatan, stały  wróg Bożego kościoła, nie
zaprzestaje walki. Raz pobudzał do prześladowań pogańskich
cesarzów, to znowu chciał zachwiać kościołem przez 'błędne
nauki, czyli herezje, wreszcie teraz obrał sobie nowy gatunek
pomocników: masonów. Trzeba wiedzieć, że masoni jest to
stowarzyszenie potajem ne, ułożone na wzór bractw  kościelnych',
a m ające za cel zwalczanie kościoła i szkodzenie mu, gdzie się
tylko da; w szkołach, w gazetach, w urzędach, na kolejach
1 drogach, a wreszcie w parlam entach. Okoliczność, że w sze-
1 egach m asońskich najwięcej jest żydów, dużo nam rozjaśni 
sprawę.

Ufajmy, że Bóg wszechmocny upokorzy takie chytre za
biegi nienawistnych masonów, jak upokorzył cesarzów rzym
skich i sławnych wrogów chrześcijan.

I N eio otrzymał zasłużoną karę za parę miesięcy po 
śmierci Pawła. Zbuntowało się przeciw jiiem u wojsko 1 obwo
łało sobie cesarzem niejakiego Galbę. Nero poznał, że nad 
chodzi koniec jego panowania; żeby ratować przynajmniej, 
życie, uciekł w przebraniu z cesarskiego pałacu i chciał się



dostać do domu 'swego dworzanina, m ieszkającego za m ia
stem na uboczu. Straszna była to ucieczka. Czarne chmury 
okryły niebo, grzmoty w strząsały powietrzem, a blask błyska
wic rozjaśniał na chwilę domy i drzewa, by potem  pogrążyć je 
w większej jeszcze ciemności. Nagle uderzył p io run 'tuż  przed 
uciekającym  Neronem  i wyrwał w drodze zagłębienie, jakby 
mu wskazywał, że d la niego nie m a już ratunku, tylko grÓD 
i opłakana wieczność. Przerażony ty ran  drżał od strachu i led
wie zdołał dobiec do celu. Żołnierze Galby wkrótce odnaleźli 
jego kryjówkę i spiesznie otoczyli dom, aby go pojmać. W tedy 
N ero własną ręką zadał sobie śmierć i tak m arnie skończył 
swoje dni, jak  m arne było całe jego życie.

Zdawało się, że po haniebnym  zgonie N erona zawita spo
kój do Rzymu. Nadzieje te nie ziściły się. G alba został wnet 
zamordowany, a Oton, dawniejszy mąż ulubienicy Neronowej, 
Poppei, obwołany cesarzem, już po 88 dniach rządzenia także 
odebrał sobie życie. Po nim nastąp ił W itelius, człowiek nik
czemny i rozpustny, ale i jego panowanie nie trw ało długo. O- 
soba jego sta ła  się obrzydła i ludowi i wojsku i wkrótce został 
też pozbawiony życia i jeszcze po śmierci porąbany na kawałki.

Straszne są to dzieje. Może Pan Bóg dozwolił, aby na  nie 
patrzeli ludzie i tęsknili za religją, k tóraby zdolna była uśm ie
rzyć zbrodnicze ludzkie namiętności.

Ale zwycięstwo religji chrześcijańskiej! jeszcze było dalekie. 
Jeszcze grunt pod je j panowanie m iała użyźniać krew  męczen
ników przez lat przeszło 200, zaczem cesarz K onstantyn W ielki 
kres położył prześladowaniom, sam  przyjąwszy wiarę świętą.

Miejmy nadzieję, że i z teraźniejszych trudnośsi wyzwoli 
Kościół Chrystusów opieka św. Pawła.

Koniec.
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