
Cuda świętego Pawła 

Głosząc Ewangelię  święty Paweł potwierdzał wieloma cudami, które wzmacniały wiarę 

słuchających go . Oczywiście największym cudem, o którym najczęściej wspominał, 

było jego nawrócenie u  Damaszku. Trzeba również wiedzieć, że cuda, które święty Paweł 

czynił, widziało wielu , a także poganie i niewierzący. Nic więc dziwnego, że różnie na 

nie  reagowali. Były sytuacje, że świadkowie cudów chcieli Pawłowi oddawać cześć jak 

bogom, w których jako poganie wierzyli. Tak było w Listrze, gdy uzdrowił człowieka o 

bezwładnych  od urodzenia. Innym razem, gdy uwolnił od złego ducha opętaną , 

został za to wychłostany i wtrącony do . Tam w  podczas modlitwy powstało 

trzęsienie i drzwi wszystkich cel się pootwierały. To przyczyniło się do tego, że  

pilnujący więźniów uwierzył w  i przyjął chrzest. Wiele cudów opisuje święty Łukasz 

w  Dziejów Apostolskich, ale warto wspomnieć jeszcze jeden. Kiedy święty Paweł miał 

już opuszczać  Troadę, jego pożegnalne spotkanie w jednym z bardzo się 

przedłużyło bo  było bardzo dużo. Pewien  siedząc na oknie zasnął w  i spadł z 

trzeciego piętra na ziemię. Gdy podniesiono martwego , Święty Paweł przywrócił mu życie, 

sprawiając zebranym  wiele radości. 
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Ostatnie chwile św. Pawła 

Głosząc Ewangelię i przemierzając różne , św. Paweł narażony był na wiele niebezpieczeństw. 

Najwięcej problemów miał jednak z , którzy kilkakrotnie próbowali go zgładzić. 

Mimo że wielu przyjaciół odradzało mu pójście do Jerozolimy, on jednak, znając trudną sytuację 

wyznawców  w tym , zorganizował dla nich zbiórkę  i zdecydował się odwiedzić 

Święte . Po przybyciu do Jerozolimy spotykał się z uczniami  i opowiadał im, jak wielu 

pogan przyjmuje wiarę.  

Kiedy pewnego dnia nauczał w , Żydzi pojmali go i wtrącili do . Ponad 40 mężczyzn złożyło 

przysięgę, że nie będą nic jedli, dopóki nie zabiją Pawła. Wtedy trybun, wiedząc, że Paweł ma rzymskie 

obywatelstwo, wysłał go potajemnie do Cezarei, a następnie do Rzymu. W trakcie podróży , 

którym płyną, rozbił się podczas . Paweł jednak cudownie ocalał i po trzech miesiącach dotarł do 

Wiecznego . Mimo że był więźniem, nie przebywał w , ale prawie trzy lata mieszkał z 

pilnującym go żołnierzem w wynajętym . W tym czasie pisał wiele  i spotykał się z różnymi 

. Kiedy został uniewinniony, odwiedził jeszcze założone przez siebie wspólnoty. Z nieznanych 

przyczyn w 67 roku św. Paweł znowu znalazł się w . W następnym roku został ścięty  poza 

murami , przy  do Ostii. 
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Pierwsze miejsce 

Każdy kto się wywyższa, będzie poniżony,  

a kto się poniża, będzie wywyższony. Łk 14,11 

Pewnego razu  został zaproszony na obiad przez bardzo bogatego , który miał dużo 

zacnych przyjaciół. Oni  również otrzymali zaproszenie i wielu z nich chciało usiąść jak 

najbliżej gospodarza. Gdy  zauważył jak zajmowali miejsca przy  opowiedział im 

pewną pouczającą historię.  

Na wielką ucztę do  pewnego  przyszło wielu . Wszyscy cierpliwie czekali na 

gospodarza , aby wskazał im miejsca, gdzie mają usiąść. Przyszedł jednak bardzo bogaty 

, który uważał, że jest najważniejszy w mieście i sam zasiadł na pierwszym miejscu. Wtedy 

pozostali goście też zaczęli już zajmować dalsze miejsca. Gdy przyszedł gospodarz wszyscy 

zobaczyli, że jest z nim jego najbliższy przyjaciel, którego on bardzo szanował. Wcale się nie 

zdziwili, że gospodarz przeprosił bogatego  i to najważniejsze miejsce wskazał 

przyjacielowi. Ponieważ inne miejsca były już pozajmowane zarozumiały bogacz musiał zająć 

ostatnie miejsce.  

  

Przez tę historię Pan Jezus poucza nas, abyśmy byli skromni i nie wynosili się nad innych. 
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Nagrodzona wytrwałość 



Aby zachęcić swoich uczniów do wytrwałości w modlitwie  opowiedział im taką 

przypowieść:  

W pewnym mieście mieszkał , który brał w obronę tylko najbogatszych . Dla 

niego  i wygrana sprawa były najważniejsze, a nie sprawiedliwość i dobro człowieka. 

W tym samym mieście mieszkała biedna , której zmarł mąż. Źli  chcieli 

wyrządzić jej krzywdę dlatego  potrzebowało pomocy . On jednak nie miał dla niej 

czasu i ciągle jej odmawiał pomocy. Zrozpaczona  nie zrażała się jednak jego odmowami. 

Bardzo często przychodziła do  i usilnie go prosiła o pomoc. Widząc jej 

wytrwałość , który z nikim – nawet z Panem Bogiem się nie liczył - wziął ją w obronę, 

aby mieć już od niej spokój. Kończąc przypowieść  zauważył, że skoro wytrwałość doceni 

źli , to o ileż bardziej doceni ją Pan Bóg. 
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omnożone talenty 

 

Nauczając o Królestwie Bożym,  opowiedział 

 także przypowieść, w której przypomina,  

  że oczekuje od każdego człowieka, 

aby dobrze wykorzystywał otrzymane dary i zdolności.   

Pewien bogaty , udając się w podróż, postanowił przekazał swój majątek .  

Pierwszemu podarował talentów,  

drugiemu , a trzeciemu – każdemu  

 według jego zdolności.  

Kiedy odjechał, pierwszy szybko wprowadził  

otrzymane pieniądze w obrót i wkrótce  zyskał  

drugie talentów. Podobnie uczynił drugi .  

Natomiast ten, który otrzymał talent,  

poszedł, rozkopał ziemię i ukrył pieniądze.  
   

Gdy po dłuższym czasie  powrócił, wezwał do siebie i zaczął się z nimi 

rozliczać.  

Gdy przyszedł pierwszy sługa i przyniósł  

pomnożone , bardzo się uradował. Pochwalił , obiecując mu wspaniałą 

nagrodę.  

Podobnie uczynił z drugim  .  

Gdy jednak przyszedł ten, który otrzymany talent ukrył w ziemi, pan rozgniewał się, 

zabrał jego pieniądze  i dał temu, który miał najwięcej,  

  a nieudolnego ukarał.  
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Życzenia Zatroskanej Matki 

Gdy  wędrował po palestyńskiej , spotykał różnych . Najczęściej byli to 

chorzy, którzy z wielką wiarą prosili go o uzdrowienie. Były też sytuacje, że  

przychodzili do Niego z bardzo nietypowymi prośbami. 

Pewnego razu podeszła do zatroskana . Upadła przed nim na kolana i z wielką 

żarliwością poprosiła, aby jej dwaj  zasiedli w Królestwie Bożym; jeden po Jego 

prawej, a drugi po lewej stronie. Jak się okazało, była to mama Jakuba i Jana, dwóch 

uczniów nazywanych synami Zebedeusza. 

, widząc jej zatroskanie o los synów, wyjaśnił, że takie życzenie ściśle łączy się z ich 

życiem i postępowaniem. 

  

Zaznaczył również, że sąd nad należy do Jego Ojca i On będzie wyznaczał 

każdemu nagrodę, na jaką zasłużył poprzez swoje życie. 
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