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7 Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, 
wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. 8 Dlatego 
trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, 9 lecz mi powiedział: «Wystarczy ci 
mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił 
z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 10 Dlatego mam 
upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, 
w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem 
mocny.  

Czytać i rozumieć: 

7–10. „[…] oścień dla ciała”: Paweł personifikuje swoją słabość i nazywa ją 
wysłannikiem szatana. Przeświadczenie, że szatan ma swoich aniołów, było 
rozpowszechnione w judaizmie i aprobowane przez chrześcijaństwo. Tradycja biblijna 
przypisuje demonowi możliwość wywoływania cierpienia, ale jest on pojmowany 
tylko jako narzędzie w rękach Boga. To Jahwe dopuszcza jego ingerencję w historię, 
jednak tylko w takim zakresie, jaki pozwala osiągnąć cel zamierzony przez 
Najwyższego, o czym dobitnie świadczy historia Hioba.  

Użycie czasownika „policzkować” tłumaczy, iż cierpienie to było dane 
apostołowi nie jednokrotnie, ale powtarzało się w jego życiu. Dlatego prosił on Boga, 
by zostało mu ono zabrane. Chluba ze słabości i z „ciernia dla ciała” przynosi 
apostołowi duchową korzyść, gdyż powoduje, że moc Chrystusa jest również jego 
udziałem.  

Medytacja Słowa: 

Spotkanie Chrystusa Zmartwychwstałego na drodze do Damaszku nie czyni z 
Pawła człowieka odpornego na pokusy pychy 

Pycha nie jest obca Apostołowi Narodów, zwłaszcza w kontekście jego 
działalności prześladowczej, o której wspomina Galatom: „Jak z niezwykłą 
gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o 
judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem 
szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków”.  

Te doświadczenia łączą się bezpośrednio z „ościeniem dla ciała”. Chociaż nie 
potrafimy odpowiedzieć na pytanie, czym był ten oścień upokarzający Pawła, to z całą 
pewnością nie przysparzał mu uznania w oczach ewangelizowanych braci. Mogła to 
być przykra dla otoczenia choroba, wybuchowe zachowanie lub też nadmierna 
uległość wobec braci, jak o tym pisze w dziesiątym rozdziale: „Listy bowiem - jak 
utrzymują - są groźne i nieubłagane, lecz gdy się zjawia osobiście, słaby jest, a jego 
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mowa nic nie znaczy”, lub też bolesne i zniechęcające wspomnienie bycia 
prześladowcą Kościoła. 

Niezależnie od natury wspominanego ościenia dla ciała sprawia on, że Paweł 
czuje się człowiekiem słabym, nie może polegać na sobie, nie może tworzyć 
wizerunku „nienagannego Apostoła”, ale nieustannie musi powracać do swoich 
słabości, bowiem w nich objawia się moc Boga. W ten sposób Paweł doświadcza 
wierności Boga, któremu „spodobało się, aby objawić Syna swego w nim, by 
Ewangelię o Nim głosił poganom”.  

Ludzka słabość, świadomość kompletnie pomylonej gorliwości i wyrządzonego 
Kościołowi zła stają się dla Apostoła Narodów gwarantem działania Boga w jego 
życiu. Tak skrajne doświadczenie tego, co słabe wiąże się wprost z tajemnicą 
Chrystusowego krzyża, w której „co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością 
ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi”.  

Codzienne doświadczanie swoich słabości staje się szczególnym sposobem 
trwania przy Chrystusowym krzyżu. Słabość nie oznacza bowiem grzechu, ale jest 
przestrzenią szczególnego i jednoznacznie Bożego działania. Dzięki słabości dzieło 
Chrystusa jest widoczne w jego życiu. 

Współczesna cywilizacja nie znosi słabości, nie chce pamiętać o kruchości 
ludzkiego życia i o jego naturze podatnej na pychę i rodzące się z niej zło. Mamy 
przeogromną potrzebę, aby kontrolować całe nasze życie, a w wymiarach 
niemożliwych do kontrolowania przynajmniej wielorakimi ubezpieczeniami staramy 
się zagwarantować sobie zaplanowany rozwój zdarzeń. Stąd też nasza coraz mniejsza 
zdolność do akceptacji rzeczywistości. Wmówiono nam, że to rzeczywistość ma się 
dopasować do naszych pragnień. Dlatego brak sukcesu, choroba, nagła śmierć, czyli 
wydarzenia, których nie da się kontrolować, stają się przyczyną wielkiej liczby 
nerwic, depresji i poczucia wypalenia się. Przegrywamy z rzeczywistością naszego 
życia. Dlatego świadectwo Pawła jest tak cenne.  

Wiara nie potrzebuje ludzkiego sukcesu, ale potrafi odnajdywać siłę także w 
tym, co po ludzku osądzamy jako przegraną. Wiara może naszą słabość, niezdolność 
do kontrolowania najprostszej rzeczywistość, przekuć w zaufanie Bogu i zawierzenie 
Mu wszystkich wymiarów naszego życia.  

Sugestie do kontemplacji:  

Apostoł Paweł pisze: „najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości”. Ale 
czy ja znam swe słabości? Czy gotów jestem przyznać się do nich, „aby zamieszkała 
we mnie moc Chrystusa”? 

Św. Paweł stawia mi pytanie o mój stosunek do moich słabości? Co z nimi 
robię w moich codziennych postawach, zachowaniach, planach, oczekiwaniach?  
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