
Przyjęcie do wspólnoty    (Dz 9, 10-19)

Przygotowanie bliższe
Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Spraw Panie, aby moje wszystkie myśli, pragnienia…

Obraz:Zobaczyć Pawła, który stracił wszystko: wzrok, pragnienie, łaknienie, siłę...teraz jest słaby i bezbronny.
Zobaczyć  jak  się  modli  i  słuchać  jego  modlitwy.  Zobaczyć  też  Ananiasza  i  przyjrzeć  się  jego  rozterkom.
Widzieć, jak idzie tam, gdzie go posyła Jezus.

Prośba: O odnowienie pragnienia życia i posługiwania we wspólnocie. O zdolność słuchania Jezusa.

1. Zaproszenie do odwagi
• Bóg zaprasza Ananiasza do bardzo odważnej i radykalnej postawy: idź do prześladowcy, który zabił i

więził chrześcijan, i nie bój się go. To zaproszenie jest zupełnie szalone. Ananiasz mógł mieć tysiące
argumentów przemawiających za tym, że to zaproszenie nie pochodziło od Boga.

• Możesz  kontemplować  otwartość  charyzmatyczną  Ananiasza.  Rozmowa  z  Jezusem  była  dla  niego
bardzo trudna, ponieważ wymagała od Ananiasz powiedzenia „fiat” - wewnętrznej zgody na śmierć.
Najbardziej radykalne używanie charyzmatów wymaga takiej zgody od nas. Ale Ananiasz słysząc to,
czego się od Jezusa nie spodziewał, nie udaje przed sobą, że źle usłyszał. Zadaje konkretne pytanie, żeby
zrozumieć  wolę  Boga,  bo  Jezus  daje  nam  prawo  do  zadawania  Mu  pytań  i  opowiedzenia  o
wątpliwościach, a nie wymaga mechanicznego posłuszeństwa. Czy są obok mnie osoby, do których nie
chcę być posłany?

• Wspólnota  w  Damaszku  wiedziała  (w.  13-14),   że  Paweł  zamierza  do  nich  przyjechać,  aby  ich
prześladować. Przygotowywali się na ten przyjazd planując strategię obrony: jak się ukrywać, jak się
porozumiewać,  jak  skutecznie  omijać  przeciwności.  Ananiasz  uczestniczył  w  tworzeniu  strategii
ocalenia  wspólnoty  przed  Pawłem.  A teraz  Jezus  oczekuje  od  niego,  że  on  sam wyda  się  w  ręce
przeciwnika.

• Patrząc na postawę Ananiasza warto prosić o charyzmat zasłuchania w Boga i o charyzmat odwagi , aby
słowo Boże skutecznie realizować w swoim życiu.

2. Przebaczenie
• Wspólnota, która przyjęła Pawła w swoje kręgi, najpierw dokonała osobistego wysiłku przebaczenia mu

wszystkich jego grzechów, zniewag, wzgardy, pychy, zacietrzewienia, okrucieństwa, żądzy zabijania  i
więzienia spokojnych ludzi. Tego gestu musiał dokonać każdy we wspólnocie. Może ja też mam uczynić
ten gest?

• Z pewnością były tam osoby, które Paweł zranił osobiście, bo doprowadził do uwięzienia lub zabicia
kogoś z rodziny lub bliskiego sercu.  Takim osobom było szczególnie ciężko przebaczyć.  Ale Jezus
nakazał przebaczyć. Jezus oczekiwał, że Paweł otrzyma przebaczenie od wspólnoty i  będzie do niej
przyjęty.  Takie zaproszenie do przebaczenia jest  często w bardzo trudnym momencie.  Wtedy,  kiedy
dostrzegam,  jak  wiele  zła  wyrządził  mi  dany  człowiek.  Ale  Jezus  oczekuje  ode  mnie,  że  będę
przekraczać siebie, aby przebaczyć.

• Z pewnością we wspólnocie w Damaszku początkowo byli ludzie, którzy nie zgadzali się na to, aby
przebaczyć Pawłowi. Być może nawet z powodu Pawła chcieli zrezygnować ze wspólnoty. Być może
oburzali się na liderów i siali zamęt rozpowiadając, że wspólnota bardziej ceni sobie zabójcę niż tych,
którzy są w niej od wielu lat.

• Przypatrz się wspólnocie w Damaszku. Sytuacja, w której się znaleźli była bardzo trudna. Do tej pory
doświadczali  rozłamu powodowanego  prześladowaniem zewnętrznym.  A teraz  rozłam przychodzi  z
wewnątrz.  To  jest  bardzo  trudne,  czasami  nawet  trudniejsze.  A im  coś  trudniejsze,  tym  bardziej
oczyszcza (szczególnie z ambicji).  Odniosę to do swojej  wspólnoty rodzinnej,  modlitewnej,  a  może
wspólnoty współpracowników...  

3. Przyjęcie Pawła



• Przyjęcie Pawła do wspólnoty wiąże się z odzyskaniem życia. Paweł odzyskał wzrok (łuski spadły z
jego oczu) oraz zaczął jeść i pić (odzyskał siły do funkcjonowania). Ocalenie Pawła wiąże się z tym, że
członkowie wspólnoty zgodzili się mu przebaczyć i przyjąć go. Odniosę to do swojego życia…

• Przyjęcie Pawła o wspólnoty wiąże się także z otrzymaniem misji (w.15). W tym momencie następuje
uzdrowienie i wylanie Ducha Świętego. Paweł otrzymuje bardzo konkretną misję- słowa prorocze, do
których będzie dorastał przez całe życie: nieść Ewangelię na totalne pogranicza wiary. Paweł został też
nazwany „narzędziem Boga” -  czyli osobą, którą Bóg chce się posłużyć w sposób szczególny, Bóg chce
mieć Pawła w swoim ręku (jak narzędzie) i móc się nim posługiwać. Przyjrzę się tu swojej misji we
wspólnocie. Co mi Bóg mówi przez wspólnotę?

• Bóg zapowiada też Pawłowi cierpienie (w.16). Wejście do wspólnoty nie oznacza sielanki w życiu, choć
niektórzy tak myślą. W przypadku Pawła Jezus mówi bardzo konkretnie, że jego życie we wspólnocie
będzie związane z cierpieniem. Będzie to cierpienie z zewnątrz i  wewnątrz. Odniosę to do swojego
życia…

• Paweł otrzymuje misję od wspólnoty.  Miał widzenie Boga i  słyszał Jego głos. Mógł więc otrzymać
misję bezpośrednio od Jezusa. Jednak Bóg postanowił komunikować się z Pawłem za pośrednictwem
wspólnoty. Nie bezpośrednio, ale przez wspólnotę, którą wcześniej Paweł niszczył. Teraz wspólnota ma
być dla niego miejscem, w którym będzie słyszał głos Boga. To bardzo trudne zadanie dla Pawła, które
uczyło go pokory przez całe  życie.  Z jednej  strony był  wielkim grzesznikiem,  ale  też  doświadczył
szczególnej łaski w postaci osobistego widzenia Chrystusa.

• Paweł przez całe życie miał świadomość swoich grzechów i nie ukrywał ich. Ale poczucie winy nie
zatrzymywało go przed ewangelizacją, choć mógł się czuć dramatycznie niegodny bycia apostołem.
Jednak  „nie  grzebał  się”  w  przeszłości,  ale  żył  łaską.  „Kto  przykłada  rękę  do  pługa  a  wstecz  się
ogląda...”

Rozmowa końcowa
Modlitwa „Zabierz Panie i przyjmij...”
Notowana refleksja


