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Ważne dla mnie (spostrzeżenia – odniesienia) 

8W Listrze mieszkał pewien człowiek. Cierpiał on na 

bezwład nóg, był niesprawny od urodzenia
a
 — nigdy 

nie chodził. 9Człowiek ten słuchał przemówienia Paw-

ła, a Paweł, gdy mu się przyjrzał i dostrzegł, że ma on 

wiarę,
a
 aby być uzdrowiony, 10zawołał do niego: Stań prosto na 

nogi! Wówczas człowiek ten zerwał się i zaczął chodzić.
a
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8aDz 3:2. 

9aMt 9:2,22,28-29. 

10aIz 35:6; Dz 3:8. 

Fragment główny: Dz 14:8-10; 3:1-16 

 



str. 2 Potęga miłości. 

Uzdrowienie niepełnosprawnego 

1Jednego razu, w porze modlitwy, Piotr i Jan1 wstępowali 

do świątyni.
a2 Było około piętnastej.

b3 2W tym też czasie 

przynoszono tam pewnego człowieka, który nie mógł cho-

dzić
a
 od urodzenia.4 Codziennie sadzano go przy bramie 

świątyni, zwanej Piękną5, gdzie prosił wchodzących o wsparcie.6 
3Człowiek ten zobaczył Piotra i Jana. Właśnie mieli wejść do 

świątyni, gdy poprosił, czy nie zechcieliby go wesprzeć. 
4Wówczas Piotr — wraz z Janem — wpatrzył się w niego

a
 i 

polecił: Spójrz na nas. 5Tamten uczynił to — w oczekiwaniu, że 

coś od nich otrzyma. 6Tymczasem Piotr powiedział: Nie mam
a
 

srebra i złota, lecz daję ci to, co mam: W imieniu Jezusa Chry-

stusa z Nazaretu,
b
 wstań i rusz z miejsca! 7Następnie uchwycił 

go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast 

odzyskał siłę w stopach i kostkach. 8Podskoczył,
a
 stanął na no-

                                                   

1  Piotr, Jan i brat Jana Jakub byli kluczowymi postaciami w pierwszym 

okresie Kościoła (Gal 2:9). W czasie ziemskiej służby Jezusa należeli do 

Jego najściślejszego grona (Mk 9:2; 13:3; 14:33; Łk 22:8). Piotr i Jan zo-

stali razem aresztowani (4:3), razem też mieli swój udział w narodzinach 

Kościoła w Samarii (8:14).  

2  Świątynia, do której wchodzili, to nie świątynia zbudowana przez Salo-

mona - została ona zburzona przez armię babilońską w 586 r. przed Chr. 

W latach 520 – 515 przed Chr. została odbudowana przez Izraelitów pod 

wodzą Zarobabela (Józef, Dzieje XI. 1-2), a rozbodowana do impunują-

cych rozmiarów i budzącego zachwyt wyglądu przez Heroda I Wielkiego 

na przełomie I w. przed Chr. i I w. po Chr. - tzw. Druga Świątynia (Józef, 

Dzieje XV. 11). 

3  Lub: o dziewiątej, według ówczesnej rachuby czasu. Był to w później-

szym judaizmie czas ofiary wieczornej. Zob. (Józef, Dzieje 14.4.3 [14.65]; 

Dn 9:21). 

4  Idiom: chromy od łona matki. 

5  Ta brama nigdzie nie została tak nazwana. Może chodzi o Bramę Nikano-

ra (prowadzącą z Dziedzińca Pogan na Dziedziniec Kobiet) lub o bramę 

Szuszan znajdującą się po wschodniej stronie i otwartą na dolinę Kidron, 

opisaną przez Józefa (Dzieje XV. 11:3; Wojna V. 5:3). Miała ona być 

zrobiona z korynckiego mosiądzu i bardzo okazała. 

6  Udzielanie ubogim wsparcia uchodziło wśród Żydów za rzecz godną 

polecenia (Tob 1,3, 16; 12,8-9; m. Pe’ah 1:1). Zob. też Łk 11:41; 12:33; 

Dz 9:36; 10:2,4,31; 24:17. 

3 
1aŁk 18:10; Dz 2:46; 
bDz 10:3,9,30. 

2aIz 35.6; Łk 7:22; Dz 14:8. 

4aDz 13:9; 14:9. 

6a2 Kor 6:10; 
bMk 16:17; Dz 2:22; 3:16; 

4:7,10; 16:18. 

8aIz 35:6; Dz 14:10; 
bJ 5:14;  
cDz 2:47. 

9aDz 4:16,21; 5:13. 

10aJ 9:8. 

11aJ 10:23; Dz 5:12. 



Potęga miłości. str. 3 

gach i ruszył przed siebie; wszedł razem z nimi do świątyni,
b
 a 

tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga.
c
 9Cały lud 

zobaczył go, jak chodzi i chwali Boga.
a
 10Rozpoznali też, że to 

ten sam człowiek, który w poszukiwaniu wsparcia siadał przy 

Bramie Pięknej świątyni. Byli więc tym bardziej zdumieni
a
 i za-

chwyceni tym, co go spotkało. 11A gdy on tak trzymał się Piotra 

i Jana, cały zdumiony lud zbiegł się do nich do krużganku zwa-

nego Salomonowym.
a7  
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7  Portyk Salomonowy znajdował się po wschodniej stronie Dziedzińca 

Pogan (Józef, Dzieje, XX. 9:7); nazywał się tak ponieważ był zbudowany 

na fundamentach świątyni Salomona. Na rzędach kolumn wysokości ok. 

830 cm wpierał się cedrowy dach. Swego czasu nauczał tam Jezus (J 

10:23).  

 Portyk otaczający od wschodniej strony dziedziniec pogan. W południo-

wo-wscodnim narożniku tego portyku, zwanej „szczytem świątyni” praw-

dopodobnie rozegrała się scena kuszenia Chrystusa (Mt 4:5-6). Narożnik 

ten wznosił się pionowo nad doliną Cedronu na wysokość ok. 180 m. 



str. 4 Potęga miłości. 

Mowa Piotra w świątyni 

12Gdy Piotr to zobaczył, odezwał się do ludu: Izraelici, dlaczego 

się temu dziwicie? I dlaczego nam się tak przypatrujecie, jakby-

śmy to własną mocą lub pobożnością sprawili,
a
 że ten człowiek 

chodzi? 13Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba
a
 — Bóg naszych 

ojców, obdarzył chwałą
b
 swego Sługę,

c
 Jezusa, właśnie Tego, 

którego wy wydaliście
d
 i którego zaparliście się przed Piłatem. 

Piłat uznał, że należało Go uwolnić,
e
 14a wy zaparliście się Świę-

tego
a
 i Sprawiedliwego

b
 i wyprosiliście sobie ułaskawienie mor-

dercy.
c8 15W ten sposób zabiliście

a
 Sprawcę życia,

b
 którego Bóg 

wzbudził z martwych
c
 — czego my jesteśmy świadkami.

d
 

16Dzięki wierze w Jego imię wzmocniło Jego imię tego, którego 

widzicie i znacie, a wiara przez Niego wzbudzona dała mu to 

pełne zdrowie, o czym na własne oczy mogliście się przekonać.  
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8  Chodzi o Barabasza – współwięzień Jezusa, oskarżony o zabójstwo, 

którego Piłat przedstawił obok Jezusa jako kandydata do amnestii udzie-

lanej z okazji święta Paschy 

12a2Kor 3:5. 

13aWj 3:6,15; Mt 22:32; Mk 

12:26; Dz 7:32; bIz 52:13; J 

13:32; cIz 42:1,19; 53:11; dDz 

2:23; eMk 8:31; Łk 23:14-23; 

J 18:38-40; 19:12-15. 

14aDz 2:27; bDz 7:52; 22:14; 

1J 2:1; cMt 27:20-21; Mk 

15:7,11,15; Łk 23:18-19,25; J 

18:40. 

15aDz 2:23; bJ 1:4; 5:26; 1J 

5:12; cDz 2:24; 4:10; 5:30; 
dŁk 24:48; Dz 1:8; 2:32; 5:32. 


