
 

Ścieżka życia – dzień dwunasty 

Dzieje Apostolskie 5,34 – 42 

Nasze dzisiejsze rozważanie pokazuje nam wyjątkową postać, która 

występuje osobiście tylko w tym miejscu. W Dziejach Apostolskich 22,3 Paweł 

mówi że był jego uczniem. Co o nim wiemy ze źródeł pozabiblijnych: 

Był faryzeuszem, wnukiem Hillela (słynny nauczyciel reprezentujący 

interpretację prawa raczej przyjazną człowiekowi), członek Sanhedrynu, 

nauczyciel Pawła z Tarsu, Był szanowanym przez cały naród uczonym w Prawie. 

Mówiono o nim Rabban – tytuł nadawany przywódcy Sanhedrynu. Jego 

działalność przypada na lata 25–50 po Chrystusie. Przypisuje się mu słowa: 

„Znajdź sobie nauczyciela, a będziesz się trzymał z dala od spraw wątpliwych”. 

On też przekazuje słowa, które dotyczą czystości rytualnej i rzucają znamienne 

światło na faryzejską mądrość. Pisma talmudyczne podkreślają jego wierność 

przepisom Prawa i surowość obyczajów. Mówiono, że po jego śmierci w Izraelu 

zaginął szacunek dla Prawa. 

Dz 5,34nn przedstawiają Gamaliela jako Żyda wzorcowego, który wobec 

chrześcijaństwa wykazuje postawę „raczej przychylną niż wrogą. zniszczyć i może 

się czasem okazać, że z Bogiem walczycie”. Słowa Gamaliela, który nawoływał 

swoich rodaków do tego, aby dobrze się zastanowili, zanim podejmą decyzję. 

Zainspirowały mnie do zobaczenia jak ważnym jest unikanie pośpiechu przy 

wypowiadaniu się na jakiś temat, Ten słynny Rabbi zaprasza nas abyśmy mieli 

odwagę zostawić Bogu miejsce i czas na działanie. Dzisiaj bowiem doświadczamy 

swoistego amoku informacyjnego. Z wielu źródeł dochodzą do nas informacje. 

Każdy chce odpowiedzi na swój sms, każdy oczekuje komentarza pod 



umieszczoną notatką. Gamaliel woła nie krzyczy dzisiaj stop. Nie daj się 

zwariować. Odpuść sobie nie na wszystkim musisz się znać, nie musisz 

wszystkiego lajkować. Bądź człowiekiem rozumnej refleksji. Nie stracisz na tym. 

Dzisiaj na ścieżce życia widzę więc mądrego człowieka, który chociaż nie jest 

Uczniem Jezusa, dzieli się z nami swoją mądrością. I jest to mądrość, za którą 

warto pójść. Dzisiaj już zacznij wypracowywać postawę eliminowania zbędnych 

informacji, które zaśmiecają głowę i skrzynkę pamięci. Miej też odwagę poprosić 

tych, którzy zasypują ciebie newsami, których nie chcesz aby się odczepili i dali 

Ci spokój. Odwagi uwierz mi, że warto. 

Prezbiter Adam. 

Ps. Myślę ze warto też pomyśleć, kto jest moim nauczycielem. Kto mnie 

prowadzi. Informacje pozabiblijne o Gamalielu zaczerpnąłem z Wikipedii. 

 


