
PAWEŁ KONFRONTUJE STARSZEGO PIOTRA,
PRZEŁOŻONEGO KOŚCIOŁA

W Liście do Galacjan 2:11 Paweł konfrontuje Piotra. „A gdy Piotr przyszedł do Antiochii, to prze-
ciwstawiłem mu się otwarcie, bo też był winny". Nie zapominajmy, że Piotr był człowiekiem, który
publicznie powitał Pawła, uznając jego służbę jako Bożą (Gal 2:9). Jednak Paweł mu się przeciw-
stawił. Tutaj widzimy wspaniałą postawę Piotra, Jakuba i Jana. Paweł, który był znacznie młodszy
od nich, zaczął mieć znaczniejszą służbę niż oni. Oni otrzymali łaskę, aby to rozpoznać i aby go
zachęcać. Dzisiaj bardzo trudno jest znaleźć starszych służących Bogu w taki sposób, którzy mieliby
łaskę rozpoznania namaszczenia nad młodszym bratem. Paweł wtedy staje twarzą w twarz z Piotrem
- najstarszym z przełożonych Kościoła - i mówi mu, że źle postąpił. To była taka sama sytuacja, jak
gdyby młodociany diakon przeciwstawił się najwyższemu biskupowi swojego wyznania i powiedział
mu: Jesteś w błędzie.

Czy wiesz dlaczego dzisiaj jest tak mało takich osób, jak Paweł? Ponieważ większość chrześcijan, to
dyplomaci, którzy starają się przypodobać starszym. Oni mylą łagodność i pokorę z kompromisem.
Jeśli w grę wchodzą prawdy Ewangelii, to nie można myśleć o własnej reputacji, bo prawda nie jest
naszą własnością.  Prawda jest  własnością Boga,  zatem musimy jej  bronić.  Większość chrześcijan
zaciekle walczy o swoje ziemskie dobra, ale kiedy jest rozkradana prawda - będąca własnością Boga -
to większość chrześcijan siedzi cicho. To jest dowodem, że oni nie miłują ani Boga, ani prawdy, tylko
samych siebie. A Paweł miłował prawdę. 

Jeśli ktoś ukradłby Pawłowi płaszcz lub koszulę, to Paweł pozwoliłby mu to zatrzymać, ale kiedy
okradano prawdy Słowa Bożego, to Paweł zaczynał walczyć. W ten sposób postępuje każdy pobożny
człowiek,  który  bardziej  troszczy  się  o  prawdę,  niż  o  własną  skórę.  Gdyby  każdy  chrześcijanin
prawdę cenił bardziej niż swoją własność, to byłby o wiele bardziej dojrzały duchowo, niż jest teraz.
Dzisiaj jest bardzo niewielu ludzi, którzy są gotowi stanąć w obronie prawdy, bo większość współcze-
snych kaznodziejów to zadowalacze ludzi, dlatego Bóg nie może uczynić z nich proroków. 

Bóg będzie cię doświadczał w wielu różnych okolicznościach, aby sprawdzić komu chcesz się przy-
podobać. Bóg przetestował Pawła, aby zobaczyć, czy będzie się starał przypodobać Piotrowi. Apostoł
Piotr był starszy, ale to co zrobił, było złe (Gal 2:12). Piotr jadł posiłek z poganami, ale zanim przyszli
bracia ze zboru w Jerozolimie, to się wystraszył i opuścił ich, ze strachu przed żydami. Wtedy Paweł
wstał i wytknął mu to zaznaczając, że wciągnął w tę obłudę nawet Barnabę (Gal 2:13). 

Barnaba też był starszy od Pawła. Barnaba był łagodną i uprzejmą osobą. Jego postawa zapewne była
taka: "Piotr jest starszym bratem i mężem Bożym, więc nie będę mu nic mówił, ani go osądzał".
Jednak postawa Pawła była taka: "To nie jest kwestia tego, kto jest bardziej pobożny, bo Ja się z nim
nie porównuję. Ale to co teraz zrobił jest sprzeczne z przesłaniem Ewangelii, które sam głosi. Co jest
złego w jedzeniu razem z poganami? Dlaczego mamy się obawiać tego, co na to powie Jakub?"



Jeżeli  w  taki  sam sposób,  obawiasz  się  opinii  jakiegoś  starszego  brata,  to  nie  jesteś  dzielny  ani
nieustraszony  jak  Paweł,  który  głosił  czystą  Ewangelię  Nowego  Przymierza.  We  wszystkich  XX
wiekach byli nieustraszeni mężczyźni, którzy zawsze stawali po stronie prawd Ewangelii i nigdy nie
starali się przypodobać ludziom, dlatego czysta Ewangelia przetrwała do dziś. Dlatego dziękuj Bogu
za takich ludzi. 
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