
Ścieżka życia – dzień trzydziesty trzeci 
 

Dzieje Apostolskie 15,22 – 31 

Dzisiejsze słowo z Dziejów Apostolskich przynosi nam opis rozwiązania problemu, który 

dotykał pierwszych chrześcijan. Apostołowie i wszyscy, którzy zebrali się w Jerozolimie, aby 

słuchać tego co Bóg ma do powiedzenia znaleźli rozwiązanie. Poganie zostali zwolnieni  

z obowiązku przyjmowania obrzezania i judaizmu przed przyjęciem wiary w Mesjasza Jezusa. 

Dla uczniów Jezusa pochodzących  z narodów była to prawdziwa Dobra Nowina. Odtąd mogli 

bez obaw praktykować swoją wiarę bez obawy, że są chrześcijanami gorszego gatunku. Po raz 

kolejny widzimy, że Duch Święty mieszka w Jerozolimie.   Ograniczenia, które zostają nałożone 

na wspólnoty dotyczą życia wspólnotowego. Podyktowane są raczej troską o zachowanie 

jedności między Braćmi pochodzącymi z różnych kultur. Nie do wyobrażenia bowiem był fakt, 

że podczas wspólnej agapy chrześcijanie z obrzezanych i chrześcijanie z narodów spożywaliby 

mięso z krwią, albo mięso zwierzęcia uduszonego. Podobnie dotyczyło to sprawy nierządu 

(grzech przeciwko wierności małżeńskiej). Takiej postawy absolutnie nie można było 

akceptować wśród wierzących. Ważniejsza była jedność, wspólnota przy stole niż spożywanie 

posiłku, który u współbrata budził wstręt i obrzydzenie. Więcej o obowiązku troski o brata  

i jego wrażliwość można przeczytać w: 1 Kor 8; 1 Kor 10,14 – 33; Rz 14. 

Zastanawiałem się czy jest to dzisiaj aktualne? Czy możliwa jest różnorodność postaw 

we wspólnocie?  Widzę, że mamy z tym problem. Ostatnio widzę jakie napięcia są we 

wspólnocie odnośnie sposobu przyjmowania komunii świętej. Na rękę czy do ust? Na stojąco 

czy na klęcząc? Która msza jest ważna a która nie ? Trydencka czy Pawła VI? I nagle okazuje 

się, że uczniowie Jezusa z Kościoła Rzymskokatolickiego synowie tej samej Matki Polski są 

gotowi zrobić wszystko, aby odmówić katolickości innym Katolikom i Polakom. Przepraszam, 

ale nie wchodzę w przykłady aby nie gorszyć. Dlatego warto przyglądać się temu jak problemy 

między wierzącymi były rozwiązywane na ścieżce życia. Szalom Adam.  

  

 


