
MATERIAŁY LITURGICZNE NA NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO
(III Niedziela Zwykła – rok „C” – 23.01.2022)

I. Część pierwsza – liturgiczna

1. Wprowadzenie do Mszy świętej w Niedzielę Słowa Bożego

W bezpośśredniej bliśkośści  Bozżego Narodzenia przezżywamy – zgodnie z wolą papiezża
Franciśzka  –  Niedzielę  Słowa  Bozżego.  SŚpiewając  kolędy  i  wpatrując  śię  w  grotę
betlejemśką  rozwazżaliśśmy  ten  najwiękśzy  Dar  Ojca  Niebieśkiego,  jakim  jeśt  Jego
Jednorodzony Syn – Zbawiciel śświata (por. J 4,42). 

W tę trzecią  niedzielę  roku liturgicznego wśłuchujmy śię w natchnione tekśty Piśma
śświętego, w ktoś rych „uśzami i oczami wiary” mozżemy odkrycś – tak śamo pokorną jak w
śtajence –  obecnośścś  tego śamego Syna Bozżego.  Zaiśte,  mozżemy uśłyśzecś  w nich głoś
Boga, ktoś ry do naś moś wi. Co więcej, mozżemy zobaczycś w nich zżywy i dynamiczny obraz
wcielonego Syna Bozżego – naśzego Zbawiciela i Meśjaśza. Boś g Go pośyła dziśiaj do naś,
aby ofiarował nam trzy zaśadnicze dary: „radośścś  w Bogu”; więzś  jednośści we wśpoś lnocie
Kośścioła; i zżycie wieczne w Zwycięzcy śśmierci, piekła i śzatana.

Dziękujmy Ojcu Niebieśkiemu za ten niezwykły dar Słowa Bozżego, ktoś ry otrzymujemy
podczaś liturgii w kośściele! Uwielbiajmy Go za to śamo Słowo Bozże, ktoś re z ręki Kośścioła
otrzymaliśśmy w pośtaci Piśma śświętego. I w tej pośtaci mogło ono zamieśzkacś nie tylko
między  nami,  ale  z  nami!  Moś dlmy  śię  o  łaśkę,  aby  je  czytacś,  rozwazżacś,  uwielbiacś  i
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adorowacś  –  z  tą  śamą  miłośścią,  jaką  zżywimy  do  Chryśtuśa  obecnego  w  naśzych
kośściołach.

2. Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE (Ne 8,1-4a.5-6.8-10)

Natchniony  autor  Kśięgi  Nehemiaśza  zapraśza  naś  do  śłuchania  odczytywanego  we
wśpoś lnocie wiary Słowa Bozżego bez pośśpiechu. Tak śłuchali go powracający z wygnania
w  Babilonii  Izraelici.  Słowo  Bozże  przywracało  im,  zmęczonym  wygnanś com  i
wędrowcom,  śiły  duchowe,  rozpalało  wiarę.  Dawało  wazżne,  religijne  motywy  do
dalśzego  pośtępowania  według  Prawa  Bozżego,  pośśroś d  trudoś w  ludzkiego  zżycia  w
zrujnowanym przez wrogoś w kraju. 

Czytanie z Księgi Nehemiasza

Gdy Izraelici mieśzkali juzż  w śwoich miaśtach, wtedy zgromadził śię cały lud jak jeden
mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali śię od piśarza Ezdraśza, by przynioś śł
księgę Prawa Mojżeszowego, ktoś re Pan nadał Izraelowi. 

Kapłan Ezdraśz przynioś śł Prawo przed zgromadzenie, w ktoś rym ucześtniczyli nie tylko
męzżczyzśni, lecz takzże kobiety oraz wśzyścy inni, ktoś rzy byli zdolni śłuchacś. 

I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną od rana azż  do południa w obecnośści
męzżczyzn, kobiet i tych, ktoś rzy rozumieli; a uśzy całego ludu były zwrócone ku księdze
Prawa.  Piśarz Ezdraśz śtanął  na drewnianym podwyższeniu,  ktoś re zrobiono w tym
celu. Ezdraśz otworzył kśięgę przed oczyma całego ludu, znajdował śię bowiem wyzżej
nizż  cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud śię podnioś śł.  I Ezdraśz błogośławił wielkiego
Pana Boga; a cały lud podnośząc ręce odpowiedział: „Amen! Amen!”. Potem pokłonili śię i
upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi.

Czytano więc z tej kśięgi, kśięgi Prawa Bozżego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak
że lud rozumiał  czytanie.  Wtedy Nehemiaśz,  to  jeśt  namieśtnik,  oraz  kapłan-piśarz
Ezdraśz, jak i lewici, ktoś rzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: 

„Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. 

Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!”. 

Cały lud bowiem płakał,  gdy uśłyśzał te śłowa Prawa. I rzekł im Nehemiaśz: „Idzście,
śpozżywajcie potrawy śświąteczne i pijcie napoje śłodkie, pośślijcie tezż  porcje temu, ktoś ry
nic gotowego nie ma: albowiem pośświęcony jeśt ten dzienś  Panu naśzemu. A nie bądzście
przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą”.

Oto Słowo Bozże –

Bogu niech będą dzięki!
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PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19,8-9.10 i 15)

Refren: Słowa Twe, Panie, są Duchem i życiem.

Prawo Panś śkie jeśt dośkonałe i pokrzepia duśzę, *
śświadectwo Pana niezawodne, uczy prośtaczka mądrośści.
Jego śłuśzne nakazy radują śerce, *
jaśśnieje przykazanie Pana i olśśniewa oczy.

Bojaźń Pana jeśt śzczera i trwa na wieki, *
śądy Pana prawdziwe, a wśzyśtkie razem śłuśzne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą +
śłowa uśt moich i myśśli mego śerca, *
Panie, moja Opoko i moś j Zbawicielu.

DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE (1 Kor 12, 12-30)

Św. Paweł opisuje środowisko wierzących w Koryncie,  w którym jest głoszone,  rośnie i
owocuje  Słowo  Pana.  Wspólnota  zwykłych  ludzi  staje  się  dzięki  niemu  żywym  Ciałem
Chrystusa – Kościołem. A w nim są ci. którzy głoszą Ewangelię, ale także ci, którzy kierują
życiem tej wspólnoty. Są w niej osoby obdarzone darami Ducha Świętego, charyzmatycy,
ale i osoby współcierpiące z Chrystusem, które wymagają troski, bo są najsłabsze, pokorne,
ubogie,  prześladowane.  Oni  wszyscy,  będąc  Ciałem  Chrystusa,  żyją  i  karmią  się  jego
Słowem, aby nikim nie triumfował grzech pychy i egoizmu. 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia,
podobnie jak jedno jeśt ciało, chocś  śkłada śię z wielu członkoś w,  a wszystkie członki
ciała,  mimo  iż  są  liczne,  stanowią  jedno  ciało,  tak  też  jest  i  z  Chrystusem.
Wśzyścyśśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało:
czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wśzyścyśśmy tezż  zośtali napojeni
jednym Duchem. 

Ciało  bowiem  to  nie  jeden  członek,  lecz  liczne  członki.  Jeśś liby  noga  powiedziała:
Poniewazż  nie jeśtem ręką, nie nalezżę do ciała - czy wśkutek tego rzeczywiśście nie nalezży
do ciała? Lub jeśśliby ucho powiedziało: Poniewazż  nie jeśtem okiem, nie nalezżę do ciała -
czyzż  nie nalezżałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdziezż  byłby śłuch? Lub
gdyby całe było śłuchem, gdziezż  byłoby powonienie?

Lecz Boś g, tak jak chciał,  stworzył różne członki umieszczając każdy z nich w ciele.
Gdyby całośścś  była jednym członkiem, gdziezż  byłoby ciało? Tymczaśem zaśś  wprawdzie
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liczne śą członki,  ale jedno ciało.  Nie mozże więc oko powiedziecś  ręce:  Nie jesteś mi
potrzebna, albo głowa nogom: Nie potrzebuję waś.

Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, ktoś re
uwazżamy  za  mało  godne  śzacunku,  tym  więkśzym  obdarzamy  pośzanowaniem.  Tak
przeto  śzczegoś lnie  śię  trośzczymy  o  przyzwoitośścś  wśtydliwych  członkoś w  ciała,  a  te,
ktoś re nie nalezżą do wśtydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Boś g tak ukśztałtował naśze
ciało,  zże  zyśkały  więcej  śzacunku  członki  z  natury  mało  godne  czci,  by  nie  było
rozdwojenia  w  ciele,  lecz  żeby  poszczególne  członki  troszczyły  się  o  siebie
nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki;
podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się
wszystkie członki.

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak uśtanowił
Boś g w Kośściele  najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a
następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz
przemawiania  rozmaitymi  językami.  Czyż  wszyscy  są  apostołami?  Czy  wszyscy
prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów?
Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy
wszyscy potrafią je tłumaczyć?

EWANGELIA (Łk 1,1-4;4,14-21)

Święty  Łukasz  mocno podkreśla  wiarygodność historyczną swojego Ewangelii  o  życiu i
nauczaniu Jezusa Chrystusa. Opiera ją na rzetelnych świadectwach apostołów i uczniów,
którzy  uczestniczyli  w  życiu  Nauczyciela  z  Nazaretu  i  byli  najpierw  Jego  „naocznymi
świadkami”, a następnie sługami głoszącymi to, co widzieli i to, co słyszeli (por. 1 J 1,1-3).
Dzisiaj  usłyszymy ich świadectwo o Jezusie,  który uroczyście rozpoczyna swą publiczną
działalność od programowej wypowiedzi w synagodze w Nazarecie. Streszcza w niej swą
ewangelię, która w istocie swej jest „Słowo Łaski” dla ubogich, zniewolonych, niewidzących
i  uciśnionych.  Ale  ostatecznie  to  On  sam,  którego  słuchamy  i  w  którego  się  wraz  z
pierwszymi słuchaczami wpatrujemy z podziwem, jest  Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną o
Bożym miłosierdziu i wolności dla nas. One są w Nim dla każdego człowieka dobrej woli. 

Początek Ewangelii według świętego Łukasza

Wielu juzż  śtarało śię ułozżycś  opowiadanie o zdarzeniach, ktoś re śię dokonały pośśroś d naś,
tak jak je przekazali ci, ktoś rzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.
Pośtanowiłem więc i ja zbadacś  dokładnie wśzyśtko od pierwśzych chwil i opiśacś  ci po
kolei, dośtojny Teofilu, abyśś  śię moś gł przekonacś  o całkowitej pewnośści nauk, ktoś rych ci
udzielono.
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W owym czaśie:

Jezuś powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieśścś o Nim roześzła śię po całej okolicy. On
zaśś  nauczał  w  ich  śynagogach,  wyśławiany  przez  wśzyśtkich.
Przyśzedł roś wniezż  do Nazaretu, gdzie śię wychował. W dzień szabatu udał się swoim
zwyczajem do synagogi i  powśtał,  aby czytacś.  Podano Mu kśięgę  proroka Izajasza.
Rozwinąwśzy kśięgę natrafił na miejśce, gdzie było napiśane: „Duch Pański śpoczywa
na Mnie, poniewazż  Mnie  namaścił i pośłał Mnie,  abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więzśniom  głośił  wolnośścś,  a  niewidomym  przejrzenie;  abym  uciśśnionych  odśyłał
wolnych,  abym  obwoływał  rok  łaśki  od  Pana”.
Zwinąwśzy kśięgę oddał śłudze i uśiadł;  a oczy wśzyśtkich w śynagodze były w Nim
utkwione.  Począł więc moś wicś  do nich:  „Dziś spełniły się te słowa Pisma,  ktoś reśście
śłyśzeli”.

Oto Słowo Panś śkie –  Chwała Tobie, Chryśte!

3. Homilia

Nadprzyrodzone wymiary Słowa Bożego 

Czy jeśt cośś  bardziej kruchego nizż  śłowo, ktoś re wypowiedziane umiera chwilę poś zśniej?
Czy  jeśt  cośś  bardziej  trwałego  nizż  śłowo,  ktoś re  wypowiedziane  mozże  zmienicś  bieg
hiśtorii, ludzkie zżycie, dacś nadzieję lub zabicś? Jeśś li śłowo ludzkie pośiada tak wielką moc,
coś zż  powiedziecś o Słowie Boga? Dziśś  Słowo Boga zapraśza naś do wejśścia w śwoś j śświat. W
jaki  śpośoś b  poruśzacś  śię  w  nim?  Jak  odnalezścś  w  nim   obecnośścś  śamego  Pana?  Jak
uśłyśzecś  w  nim  Słowo  zżycia  wiecznego  –  i  to  dla  mnie  zanurzonego  w  wirze  zżycia
docześnego?

1. Słuchać bez pośpiechu, jak odpoczywający przy źródle wędrowiec

Liturgia  Słowa,  ktoś rą  przezżywamy  podczaś  kazżdej  Eucharyśtii,  to  uprzywilejowany
moment,  w  ktoś rym  Biblia  zapraśza  naś  do  wejśścia  w  śwoś j  śświat.  Liturgii  tej  nie
wymyśśliliśśmy my chrześścijanie,  o  czym mozżemy śię przekonacś  śłuchając dziśiejśzego
pierwśzego  czytania  z  Kśięgi  Nehemiaśza.  Hiśtoria  tej  kśięgi  rozgrywa  śię  w piątym
wieku przed Chryśtuśem, za czaśoś w kroś la perśkiego Artakśerkśeśa, kiedy Izraelici po
okreśie  wygnania  babilonś śkiego  wracają  do  śwojej  ojczyzny.  Jednym  z  głoś wnych
bohateroś w  tamtych  czaśoś w  jeśt  Ezdraśz,  kapłan  i  piśarz,  ktoś ry  prowadzi  pierwśzy
pochoś d  około  dwoś ch  tyśięcy  rodakoś w,  mających  odbudowacś  Jerozolimę  i  zniśzczoną
śświątynię.  W dziśiejśzym pierwśzym czytaniu śpotykamy go juzż  po kilkunaśtu latach,
kiedy  na  dziedzinś cu  odnowionego  domu  Bozżego  przewodniczy  obchodom  SŚwięta
Namiotoś w. 

Liturgia tego śświęta do złudzenia przypomina naśzą liturgię Słowa. Ezdraśz przynośi
Kśięgę  Prawa,  Torę,  i  czyta  ją  wobec  wśzyśtkich,  męzżczyzn  i  kobiet.  Czyni  to  na
śpecjalnym podwyzżśzeniu, odpowiednik poś zśniejśzej bimy w śynagodze i naśzej ambony



6

w kośściele. Słowo Bozże czytane jeśt z dodatkiem objaśśnienia, ktoś re czynią lewici – to
naśze  kazanie.  Prawdopodobnie  objaśśnienia  śprowadzały  śię  do  tłumaczenia  Tory
śpiśanej w języku hebrajśkim na aramejśki, ktoś rym moś wili Izraelici po latach niewoli.
Wreśzcie  po  śkonś czonym  czytaniu  Ezdraśz  błogośławi  lud,  ktoś ry  śtojąc  odpowiada
„Amen”. Taki ścenariuśz liturgii śłowa do dziśś  dnia obśerwowacś mozżna w śynagogach, w
pierwśzym wieku po Chryśtuśie przejęliśśmy go takzże my chrześścijanie.

Oproś cz  tych podobienś śtw w liturgii  Ezdraśza  na  śzczegoś lną  uwagę  zaśługuje  jeśzcze
kilka momentoś w. Uśzy wśzyśtkich, piśze autor, zwroś cone były ku Kśiędze Prawa (Ne 8,
3). Mozżna śobie wyobrazicś  atmośferę śkupienia, milczenie, ktoś re panowało woś wczaś na
placu  śświątynnym  i  jeden  głoś,  ktoś ry  wybrzmiewał  w  tej  ciśzy  i  czytał,  czytał
niezmordowanie,  od  rana  azż  do  południa.  Nikt  śię  nigdzie  nie  śpieśzył,  nikogo  nie
męczyło śłuchanie. Ci, ktoś rzy prześzli długą drogę niewoli, wiedzieli juzż , zże nie mają śię
gdzie  śpieśzycś.  Wielu  z  nich  utraciło  wśzyśtko  podczaś  upadku  Jerozolimy,  wielu
zaryzykowało wśzyśtko wracając  do niej.  Byli  jak zmęczeni  drogą wędrowcy,  ktoś rym
wreśzcie dane było zatrzymacś śię i picś długo, bez pośśpiechu. Pili ze zśroś dła Słowa Bozżego,
Słowa, ktoś re, zapomniane i nie śłyśzane przez lata, znoś w powracało do nich. 

A kiedy Ezdraśz wznioś śł śwoje ręce do błogośławienś śtwa, lud upadł na twarz i oddał
pokłon. Czyzżby kłaniali śię Ezdraśzowi, ktoś ry wśkrześił ich, przyprowadzając na nowo
do kraju przodkoś w? Nie, Izrael oddał pokłon Kśiędze Prawa. Tekśt hebrajśki uzżywa w
tym miejścu czaśownika hwh, ktoś ry oznacza pokłon oddawany śamemu Bogu. Jeśteśśmy
obecni w chwili, kiedy w narodzie wybranym rodzi śię prawdziwy kult Słowa. Poś zśniej,
kiedy najazd rzymśki Tytuśa zniśzczy śświątynię i  rozprośzy ZŻydoś w po całym śświecie,
przetrwa tylko Słowo, w ktoś rym mieśzka Boś g, cześścś  dla Tory, ktoś rą traktowacś będą jako
jego wcielenie. Jej pośświęcacś będą całe śwoje zżycie, śtudiując ją, ucząc śię jej na pamięcś,
recytując w modlitwach. 

2. Słuchać Jezusa, który zaprasza do wędrówki wiary

Takzże  Jezuś,  Słowo  Wcielone,  podczaś  Eucharyśtii  przechodzi  pośśroś d  naś.  Czy
towarzyśzy Mu jakiekolwiek poruśzenie naśzego śerca? Bycś  mozże  nie zauwazżamy Go
nawet,  tymczaśem  ile  napięcia  towarzyśzyło  jego  pojawieniu  śię  w  śynagodze  w
Nazarecie.  Kiedy  powśtał,  aby  czytacś  Piśmo  zawiśły  na  nim  śpojrzenia  wśzyśtkich
zgromadzonych.  Odczytał  fragment  meśjanś śki  z  Kśięgi  Izajaśza,  o  Słudze  Jahwe,  na
ktoś rym  śpoczął  Duch  Pana,  ktoś ry  przywraca  wzrok  niewidomym,  ogłaśza  wolnośścś
uwięzionym, obwołuje rok łaśki. Kiedy zwinął kśięgę i uśiadł, oczy wśzyśtkich wciązż  były
w  Nim  utkwione.  Oczekiwali  wyjaśśnienia.  Nic  prośtśzego,  Słowo  Bozże  na  ten  dzienś
moś wiło  właśśnie  o  Nim.  Mieśzkanś cy  Nazaretu  a  wraz  z  nimi  i  my  oczekujemy  tylko
jednego  wyznania  Jezuśa –  „To  o  Mnie  moś wi  prorok Izajaśz,  ja  jeśtem oczekiwanym
Meśjaśzem”. Tymczaśem Jezuś wypowiada tylko enigmatyczne zdanie: „Dziśś  śpełniły śię
te Słowa Piśma, ktoś reśście śłyśzeli.” W jaki śpośoś b śię śpełniły?- tego juzż  nie dane nam
jeśt wiedziecś. 

Dlaczego Jezuś nie odkrywa śwojej tozżśamośści,  dlaczego nie moś wi od razu,  kim jeśt?
Dlaczego twierdzi, zże wypełniły śię śłowa moświące o uzdrowionych i uwolnionych, śkoro
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nie  uczynił  jeśzcze  zżadnego  cudu,  znajduje  śię  na  początku  śwojej  miśji?  Kiedy
zaczynamy śię wczytywacś  w tekśt Łukaśza zauwazżamy, zże więcej w nim niepokojących
pytanś  nizż  pewnikoś w.  Dopiero  kiedy  zaczynamy  śobie  te  pytania  głośśno  zadawacś,
odkrywamy, czym jeśt rzeczywiśście Słowo Bozże. Nie ma w nim nic z chłodnej pewnośści
nieozżywionego tekśtu.  Słowo to głos Boga, to stojąca za nim żywa Osoba,  chce naś
prowadzicś  w duchu wolnośści. Jezuś, naśze Słowo, nigdy nie daje i nie narzuca nikomu
gotowych odpowiedzi  na  pytania  o  śwoją  obecnośścś,  miłośścś,  o  naśze  powołanie,  śenś
zżycia  i  celowośścś  cierpienś .  U  Niego  gotowych  odpowiedzi  nie  ma.  Chce  naś  do  nich
doprowadzicś, chce abyśśmy je odkryli - zapraśza naś w drogę. Jego śłowa krok po kroku
będą nabierały coraz bardziej realnych kśztałtoś w. Niedługo po wydarzeniu w Nazarecie,
ktoś re zapowiada Jego miśję, takzże On wyruśzy w wędrośwkę, w ktoś rej da śię poznacś jako
prorok  uzdrawiający  i  głośzący  w  mocy  Ducha  śłowo  Bozże.  Aby  przekonacś  śię,  kim
naprawdę jeśt, trzeba będzie czekacś  azż  do Wieczernika i Ofiary na krzyzżu. Jego śłowo
śpełni śię ośtatecznie,  lecz aby to ujrzecś,  trzeba będzie Mu towarzyśzycś  cierpliwie i  z
ufnośścią. 

3. Aplikacja

1) Słowo zapraśza naś dziśś  do tego, abyśśmy przychodząc na Eucharyśtię zrezygnowali na
chwilę z pośśpiechu zżycia, zośtawili przed Panem naśze codzienne śprawy i problemy.
ZŻ eby uśłyśzecś  Jego głoś,  trzeba śię zatrzymacś,  jak wędrowiec,  ktoś ry dotarł do zśroś dła.
Dobrze jeśt picś bez pośśpiechu. Dopiero woś wczaś czucś śmak Słowa. 

2) Wrazż liwośścś na obecnośścś Boga w jego Słowie i emocje, z jakimi przezżywa śię śpotkanie
z Nim, to nieoceniona lekcja, jaką do dziśś  dnia daje nam Izrael. W Kśiędze Nehemiaśza
lud  płacze  śłyśząc  Słowa  Boga,  śłyśząc  śłowa,  ktoś rych  do  konś ca  nie  rozumie,  ale
wyczuwając bliśkośścś  Ośoby, ktoś ra za nimi śtoi. Ezdraśz nakazuje, aby zapomnieli o tym,
co za nimi, o tułaczce i właśnych grzechach. To radośścś w Panu ma bycś ich ośtoją. Boś g nie
przychodzi  w  śwym  Słowie  po  to,  pogrązżycś  ich  w  śmutku  i  rozpamiętywaniu  win,
pragnie przywroś cicś im radośścś zżycia, podarowacś dośświadczenie śwojej miłośści. Czym jeśt
dla Izraela radośścś śpotkania ze Słowem Boga wie kazżdy, kto oglądał liturgię śynagogalną.
Kiedy  w  jej  centralnym  punkcie  Tora  zośtaje  wyjęta  z  aron  haqqodesz i  przechodzi
pomiędzy zgromadzonymi, nie ma nikogo kto by nie śśpiewał i nie pragnął jej dotknącś. To
przechodzi śam Pan.

3) Słowo Jezusa to Słowo życia, ktoś re odpowiada na naśze konkretne zżyciowe śytuacje.
Nie zniechęcajmy śię, kiedy Słowo wydaje śię niezrozumiałe. Częśto potrzeba czaśu, zżeby
dojrzało  i  wydało  owoc  w  naśzym  zżyciu.  W  takiej  chwili  Słowo,  do  tej  pory
niezrozumiałe,  okazuje śię bycś  ratunkiem i drogowśkazem. Dziśś  Boś g zapraśza naś do
tego, abyśśmy przyjęli Słowo jak ośobę Chryśtuśa Pana, jako towarzyśza naśzej wędroś wki
i wraz z Nim przezżywali wśzyśtkie zmienne koleje naśzego ludzkiego zżycia.

4. Modlitwa powszechna
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Zanośmy nasze modlitwy do Ojca w niebie, który mówi do nas słowami Pisma i 
słowami Jezusa Chrystusa.

- „Nie bądzście przygnębieni,  gdyż radość w Panu jest ostoją waszą!” Moś dlmy śię za
wśzyśtkich ochrzczonych, aby z uwagą wśłuchiwali śię w niośące Bozżą radośścś  Słowo,
ktoś re jeśt im głośzone w Kośściele przez biśkupoś w, kapłanoś w i diakonoś w.

- „Słowa Twe, Panie, są Duchem i życiem”. Moś dlmy śię za chorych i cierpiących, ktoś rzy
wśłuchują śię z wiarą w śłowa Piśma śświętego,  aby Duch SŚwięty napełniał ich duśze
śwoją uzdrawiającą mocą i coraz głębiej włączał w zbawcze zżycie Chryśtuśa – Pana.

- „Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa”.  Moś dlmy śię za wśzyśtkich, ktoś rzy kierując
śię pychą i egoizmem śą zśroś dłem śporoś w, podziałoś w i nieporozumienś  w Kośściele, aby nie
zrywali z miśtycznego Ciała Chryśtuśa śzaty łaśki i nie wyśtawiali Go na ponizżenie.

-  „Duch  Pański śpoczywa  na  Mnie,  poniewazż  Mnie  namaścił i  pośłał  Mnie,  abym
ubogim  niósł  dobrą  nowinę,  a  więźniom  wolność”.  Moś dlmy  śię  za  katechetoś w,
kaznodziejoś w,  miśjonarzy,  moderatoroś w  Dzieła  Biblijnego,  teologoś w  i  bibliśtoś w,  aby
Duch SŚwięty ośświecał śwoją Mądrośścią ich umyśły i rozpalał śwoją Miłośścią ich śerca
uzdalniając kazżdego do odwazżnego głośzenia Ewangelii  tak młodym jak i dorośłym, a
zwłaśzcza tym, ktoś rych niśzczą fałśzywe ideologie pochodzące od „ojca kłamśtwa”.

- „Dziś spełniły się te słowa Pisma, ktoś reśście śłyśzeli”. Moś dlmy śię za naśzych braci i
śiośtry,  ktoś rzy odeśzli z tego śświata,  aby w Niebie z radośścią oglądali  dobro,  ktoś rego
dokonali na ziemi będąc pośłuśzni Słowu Bozżemu.

-  „Ten  dzień  jest  poświęcony  Bogu  waszemu,  Panu”. Moś dlmy  śię  za  naś
ucześtniczących  w  niedzielnej  Eucharyśtii,  abyśśmy  czerpali  z  niej  moc  do  zżycia  we
komunii z Bogiem, naśzym Stwoś rcą i Ojcem. 

Panie, nasz Boże, Ty kierujesz do nas swoje słowo zapisane księgach Starego i 
Nowego Testamentu, przyjmij nasze pokorne modlitwy, do których ono nas 
pobudziło. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.    

Opracował: 

ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL, członek Papieskiej Komisji Biblijnej
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II. Część druga – rozważanie, medytacja 
       i kontemplacja słowa Bożego

1.Szczegółowy komentarz do tekstów niedzielnych czytań

W Niedzielę Słowa Bozżego, liturgia zapraśza naś do śłuchania Słowa bez pośśpiechu, jak
powracający z wygnania w Babilonii Izraelici. Słowo Bozże przywraca nam, zmęczonym
wędrowcom, śiły, daje motywację do mierzenia śię z pełną trudoś w drogą ludzkiego zżycia.
Pśalm reśponśorialny wzywa naś do tego, by Słowo Pana przyjmowacś  z bojazśnią, czyli
śzacunkiem i miłośścią, czyniąc zenś  ośobiśty śkarb i fundament zżycia. 

SŚw.  Paweł  opiśuje śśrodowiśko,  w ktoś rym rośśnie  i  wybrzmiewa Słowo Pana.  To zżywe
Ciało  Chryśtuśa,  ktoś rym  jeśt  Kośścioś ł,  mający  śwoich  głośzących,  rządzących,
charyzmatykoś w  i  wymagających  trośki  najśłabśzych.  Oni  wśzyścy,  będąc  Ciałem
Chryśtuśa, zżyją i karmią śię jego Słowem, pulśującym w śakramentach i ozżywiającym je. 

Wreśzcie  Jezuś  ogłaśza  w  Nazarecie  śwoją  Ewangelię,  Słowo  łaśki  dla  wśzyśtkich
ubogich,  zniewolonych,  niewidzących  i  uciśśnionych.  On,  w  ktoś rego  wśzyścy  śię
wpatrujemy, jeśt Ewangelią, Dobrą Nowiną o Bozżym miłośierdziu i wolnośści dla naś. 

  

PIERWSZE CZYTANIE (Ne 8,1-4a.5-6.8-10)

Czytanie Prawa Bożego

Czytanie z Kśięgi Nehemiaśza.

 
Gdy Izraelici mieśzkali juzż  w śwoich miaśtach, wtedy zgromadził śię cały lud jak jeden
mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali śię od piśarza Ezdraśza, by przynioś śł
księgę  Prawa  Mojżeszowego,  ktoś re  Pan  nadał  Izraelowi.  Kapłan  Ezdraśz  przynioś śł
Prawo  przed  zgromadzenie,  w  ktoś rym  ucześtniczyli  nie  tylko  męzżczyzśni,  lecz  takzże
kobiety oraz  wśzyścy inni,  ktoś rzy byli  zdolni śłuchacś.  I  czytał  z  tej  księgi na placu
przed Bramą Wodną od  rana  azż  do  południa  w obecnośści  męzżczyzn,  kobiet  i  tych,
ktoś rzy rozumieli; a uśzy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Piśarz Ezdraśz
śtanął  na drewnianym podwyższeniu,  ktoś re zrobiono w tym celu.  Ezdraśz otworzył
kśięgę przed oczyma całego ludu, znajdował śię bowiem wyzżej  nizż  cały lud; a gdy ją
otworzył, cały lud śię podnioś śł. I Ezdraśz błogośławił wielkiego Pana Boga; a cały lud
podnośząc ręce odpowiedział: „Amen! Amen!”. Potem pokłonili śię i upadli przed Panem
na  kolana,  twarzą  dotykając  ziemi.
Czytano więc z tej kśięgi, kśięgi Prawa Bozżego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak
że lud rozumiał  czytanie.  Wtedy Nehemiaśz,  to  jeśt  namieśtnik,  oraz  kapłan-piśarz
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Ezdraśz,  jak  i  lewici,  ktoś rzy  pouczali  lud,  rzekli  do  całego  ludu:  „Ten  dzień  jest
poświęcony  Bogu waszemu,  Panu.  Nie  bądźcie  smutni  i  nie  płaczcie!”.  Cały  lud
bowiem płakał, gdy uśłyśzał te śłowa Prawa. I rzekł im Nehemiaśz: „Idzście, śpozżywajcie
potrawy śświąteczne i pijcie napoje śłodkie, pośślijcie tezż  porcje temu, ktoś ry nic gotowego
nie ma: albowiem pośświęcony jeśt ten dzienś  Panu naśzemu. A nie bądzście przygnębieni,
gdyż radość w Panu jest ostoją waszą”.

Analiza wybranych słów z czytania
Tekśt opiśujący czytanie Prawa Mojzżeśzowego,  moś wi o tym, zże  czyniono to  dobitnie
(hebr. parash),  z  dodaniem  objaśnienia (hebr.  sekel).  Hebrajśki  czaśownik  parash
oznacza lekturę, w ktoś rej oddziela śię, wyroś zżnia, ogłaśza cośś  w śpośoś b jaśny. Z kolei hebr.
sekel oznacza  mądrośścś,  wgląd,  zrozumienie.  W  Kśiędze  Nehemiaśza,  wczaśach
powygnaniowych,  jeśteśśmy  śświadkami  rodzącej  śię  tradycji  polegającej  na  uwazżnej
lekturze  tekśtoś w  biblijnych  opatrzonych  komentarzem.  Tak  powśtaje  literatura
targumiczna i jeśt to pierwowzoś r poś zśniejśzych kazanś  śynagogalnych i kośścielnych. 

Radość (hebr. chedewah) w Panu jeśt waśzą ostoją (hebr. maoz). Dla jej opiśania radośści
Izraelitoś w,  wśłuchujących  śię  w  Bozże  Prawo,  tekśt  Nehemiaśza  uzżywa  rzadkiego
rzeczownika chedewah, ktoś rym opiśuje śię jeśzcze tylko radośścś przezżywaną w obecnośści
Pana  w  śanktuarium  (1  Krn  16,27).  Z  kolei  ośtoja  (hebr.  maoz)  oznacza  goś rśką
warownię, fortecę, miejśce ucieczki. Mozże nią bycś  śświątynia (Dn 11,31), ale takzże śam
Boś g, opiekujący śię wierzącym (Jr 16,18; Pś 27,1).  Czytanie Bozżego Prawa wprowadza
Izraelitoś w  w  radośne  przezżywanie  Bozżej  obecnośści  i  śtaje  śię  miejścem  śchronienia
przed śmutkiem i trudnośściami otaczającego ich śświata wojen, biedy i chaośu.     

Kontekst historyczny i literacki
Kśięga Nehemiaśza i Kśięga Ezdraśza śtanowią jednośścś i śą dziełem tego śamego autora -
tradycja  przypiśuje  je  Ezdraśzowi.  Bycś  mozże  był  to  uczenś  Ezdraśza,  ktośś  śpośśroś d
perśonelu  śświątynnego,  przedśtawiciel  tzw.  Szkoły  Kronikarśkiej.  Hiśtoria  tu  opiśana
rozgrywa  śię  w  piątym  wieku  przed  Chryśtuśem,  za  czaśoś w  kroś la  perśkiego
Artakśerkśeśa. Izraelici po okreśie wygnania babilonś śkiego wracają do śwojej ojczyzny,
naśtępuje odrodzenie śpołęczno-religijne. Kśięgi Ezdraśza i Nehemiaśza koncentrują śię
na  trzech wielkich  tematach:  odbudowa  śświątyni  (Ezd  1  –  6),  odbudowa  Jerozolimy
(Ezdr 4,6-23; Ne 1 – 7; 11 – 13) oraz nadanie Prawa (Ezd 7 – 10; Ne 8 – 10). Kśięgi tchną
miłośścią do śświątyni, Bozżego Słowa i liturgii. Są śświadectwem narodzin nowego ludu, o
ktoś rego tozżśamośści decyduje śściśłe prześtrzeganie Prawa.

Komentarz historyczno-teologiczny

Kśięga Nehemiaśza opiśuje śzczegoś lne zgromadzenie, ktoś re miało miejśce po powrocie z
wygnania. W przeciwienś śtwie do wielkich kroś loś w-reformatoroś w, Ezechiaśza i Jozjaśza,
to nie władca czy namieśtnik wzywa lud do lektury i  prześtrzegania Prawa. Sam lud
prośi  Ezdraśza  o  to,  aby  czytał  mu  Torę,  prawdopodobnie  fragmenty  redagowanego
woś wczaś Pięciokśięgu (Ne 8,1). Zbierają śię śpontanicznie przy Bramie Wodnej, ktoś ra
znajdowała  śię  prawdopodobnie  juzż  poza  śświątynią.  To  nie  regularna  liturgia,  chocś
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śioś dmy mieśiąc, w ktoś rym śię gromadzą, obfituje w śświęta: Namiotoś w (Kpł 23:34, 39,
41), czy trąbek (Kpł 23:23–25; Lb 29:1–6). W kontekśście tego ośtatniego umiejścawia śię
zazwyczaj pierwśze czytanie. Zaraz po nim Kśięga Nehemiaśza opiśuje SŚwięto Namiotoś w
(Ne 8,13-18). 

Gromadzą  śię  wśzyścy  –  męzżczyzśni,  kobiety  i  dzieci  zdolni  do  śłuchania  Słowa.  To
prawdziwie  nowy  lud,  w  ktoś rym  znikają  podziały  i  nieroś wnośści  śpołeczne  –  przed
Bogiem  śtają  jako  bracia  i  śiośtry.   Uśzy  wśzyśtkich,  piśze  autor,  zwroś cone  były  ku
Kśiędze Prawa (Ne 8, 3). Mozżna śobie wyobrazicś  atmośferę śkupienia, milczenie, ktoś re
panowało woś wczaś na placu śświątynnym i jeden głoś, ktoś ry wybrzmiewał w tej ciśzy i
czytał,  czytał  niezmordowanie,  od rana azż  do południa.  Nikt  śię  nigdzie nie śpieśzył,
nikogo nie męczyło śłuchanie. Byli jak zmęczeni drogą wędrowcy, ktoś rym wreśzcie dane
było zatrzymacś śię przy zśroś dle. Ezdraśz błogośławi poucza lud, zże tego dnia nie powinni
śię  śmucicś  i  płakacś.   Spotkanie  z  Panem,  jak wśkazuje  Ezdraśz,  nie  mozże  owocowacś
śmutkiem.  Lud  płacze,  śłyśząc  śłowa  Prawa,  bycś  mozże  dlatego,  zże  nie  potrafili  ich
prześtrzegacś.  Ezdraśz  wzywa  ich  do  tego,  aby  atmośferę  śmutku  i  śkupienia  śię  na
właśnej  śłabośści  zaśtąpiła  radośścś  z  Bozżej  obecnośści  i  zbawienia,  jakie  przynośi  On
śwojemu ludowi (Ne 8,10-12). 

Teksty paralelne
Odnalezienie i lektura Kśięgi Prawa za czaśoś w Jozjaśza: 2 Krl 22,11-20

Interpretacja Ojców Kościoła
W komentarzu Bedy Czcigodnego (Komentarz do Ezdrasza i Nehemiasza 3.26), lud zbiera
śię przed Bramą Wodną,  poniewazż  mają od Ezdraśza otrzymacś  napoś j  duchowy. Są to
śtrumienie Piśma SŚwiętego. Ezdraśz zachęca do śpozżywania tłuśtych pokarmoś w i picia
śłodkich napojoś w, co nalezży rozumiecś śymbolicznie. W ten śpośoś b wzywa naś do radośści
z  obfitośści  dobrych  uczynkoś w,  ktoś rymi  obdarzył  naś  Boś g,  oraz  do  radośści  z  śamej
śłodyczy śłuchania Słowa Bozżego. 

Marco Conti and Gianluca Pilara, edś.,  1-2 Kings, 1-2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther,
Ancient  Chriśtian  Commentary  on  Scripture  (Downerś  Grove,  IL:  InterVarśity  Preśś,
2008), 354–355.

Interpretacja tekstu w nauczaniu Kościoła
W  dokumentach  Kośścioła  brak  precyzyjnego  odnieśienia  do  Ne  8.  Temat  radośnego
proklamowania Słowa Bozżego,  pojawia śię jednak w adhortacji  apośtolśkiej  Evangelii
gaudium:

1. Radośścś  Ewangelii napełnia śerce oraz całe zżycie tych, ktoś rzy śpotykają śię z Jezuśem.
Ci,  ktoś rzy  pozwalają,  zżeby  ich  zbawił,  zośtają  wyzwoleni  od grzechu,  od śmutku,  od
wewnętrznej  puśtki,  od  izolacji.  Z  Jezuśem  Chryśtuśem  rodzi  śię  zawśze  i  odradza
radośścś.

„Nie” dla jałowego pesymizmu

https://ref.ly/logosres/accsrevot05?ref=Bible.Ne8.1-4
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84. Radośścś  Ewangelii jeśt tym, czego nic i nikt nie zdoła nam odebracś  (por.  J 16, 22).
Choroby  wśpoś łcześnego  śświata  oraz  Kośścioła  nie  powinny  śtanowicś  wymoś wki,  by
zmniejśzycś naśze zaangazżowanie i naśz zapał. Traktujmy je jako wyzwania, by wzraśtacś.
Ponadto,  śpojrzenie  wiary  zdolne  jeśt  rozpoznacś  śświatło,  ktoś re  Duch  SŚwięty  zawśze
wnośi pośśroś d mrokoś w, nie zapominając, zże «gdzie [...] wzmoś gł śię grzech, tam jeśzcze
obficiej rozlała śię łaśka» (Rz 5, 2). Naśza wiara wezwana jeśt, by dośtrzec wino, w ktoś re
mozże bycś  przemieniona woda, i odkrycś ziarno rośnące pośśroś d kąkolu. Po pięcśdzieśięciu
latach od Soboru Watykanś śkiego II,  nawet  jeśśli  dośświadczamy boś lu  z  powodu nędzy
naśzej epoki i dalecy jeśteśśmy od naiwnego optymizmu, więkśzy realizm nie powinien
oznaczacś  mniejśzej  ufnośści  do  Ducha  ani  mniejśzej  hojnośści.  W  tym  śenśie  mozżemy
powroś cicś  do  wyśłuchania  śłoś w  błogośławionego  Jana  XXIII  z  pamiętnego  dnia  11
pazśdziernika 1962 r.:

«Nie  bez  obrazy dla  naśzych uśzu,  docierają  do naś  głośy niektoś rych,  ktoś rzy  chociazż
zapaleni gorliwośścią do religii,  oceniają jednak fakty bez dośtatecznej obiektywnośści i
roztropnego  śądu.  W  obecnych  warunkach  śpołeczenś śtwa  ludzkiego  nie  śą  zdolni
widziecś  nic  innego, jak tylko ruiny i kłopoty.  […] Wydaje nam śię,  zże  powinniśśmy śię
zdecydowanie odciącś  od tych prorokoś w nieśzczęśścś,  głośzących co najgorśze, tak jakby
bliśki juzż  był koniec śświata. W obecnym momencie hiśtorycznym, w ktoś rym ludzkośścś
wydaje śię wkraczacś w nowy porządek rzeczy, trzeba raczej dośtrzegacś tajemnicze plany
Bozżej  Opatrznośści,  urzeczywiśtniające  śię  kolejno  dzięki  działalnośści  ludzi,  a  częśto
wykraczające  poza  ich  oczekiwania  i  z  mądrośścią  rozporządzające  wśzyśtkim,  nawet
przez nieśprzyjające ludzkie wydarzenia, dla dobra Kośścioła»[65].

Na temat obowiązku wyjaśniania Słowa Bożego i homilii w konstytucji soborowej
o liturgii Sacrosanctum concilium

51. Aby obficiej zaśtawicś dla wiernych śtoś ł śłowa Bozżego, nalezży śzerzej otworzycś 
śkarbiec biblijny, tak by w uśtalonym przeciągu lat odczytacś wiernym wazżniejśze częśści 
Piśma SŚwiętego.

52.Jako częśścś śamej liturgii zaleca śię bardzo homilię, w ktoś rej z biegiem roku 
liturgicznego wykłada śię na podśtawie tekśtoś w śświętych tajemnice wiary i zaśady zżycia 
chrześścijanś śkiego. Bez powazżnego powodu nie nalezży jej opuśzczacś we Mśzach 
odprawianych w niedziele i śświęta nakazane przy udziale wiernych.

 Na temat homilii w adhortacji Evangelii gaudium

137.  Trzeba teraz przypomniecś,  zże  «liturgiczne głośzenie śłowa Bozżego,  zwłaśzcza w
kontekśście zgromadzenia eucharyśtycznego, jeśt nie tyle okazją do medytacji i katechezy,
co raczej dialogiem między Bogiem a Jego ludem: dialog ten ogłaśza wśpaniałe prawdy o
zbawieniu  i  wciązż  na  nowo  przypomina  o  zobowiązaniach,  jakie  wynikają  z
Przymierza»[112]. Widzimy tu śpecjalne docenienie homilii, wynikające z jej kontekśtu
eucharyśtycznego,  co  śprawia,  zże  przewyzżśza  ona  jakąkolwiek  katechezę,  śtanowiąc

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn112
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn65
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najwyzżśzy  moment  dialogu  Boga  ze  śwoim  ludem,  poprzedzający  śakramentalną
komunię. Homilia jeśt podjęciem juzż  podjętego dialogu Pana ze śwoim ludem. Głośzący
śłowo powinien rozpoznacś  śerce śwojej wśpoś lnoty, by śzukacś, gdzie jeśt zżywe i zżarliwe
pragnienie Boga,  a  takzże  gdzie ten dialog,  pełen miłośści,  zośtał  przytłumiony lub nie
moś gł okazacś śię owocnym. 

138. Homilia nie mozże bycś  rozrywkowym śpektaklem, nie odpowiada logice przekazoś w
medialnych, ale powinna wzbudzicś zapał i nadacś śenś celebracji. Stanowi ona śzczegoś lny
rodzaj, poniewazż  chodzi o przepowiadanie śłowa w ramach celebracji  liturgicznej. Stąd
powinna bycś kroś tka i powinna unikacś śprawiania wrazżenia, zże jeśt jakąśś  konferencją lub
lekcją. Kaznodzieja mozże bycś zdolny do utrzymania zżywego zaintereśowania ludzi przez
godzinę,  ale  wtedy  jego  śłowo  śtaje  śię  wazżniejśze  od  celebracji  wiary.  Jeśś li  homilia
zbytnio  śię  przedłuzża,  niśzczy  dwie  charakteryśtyczne  cechy  celebracji  liturgicznej:
harmonię między jej częśściami oraz jej rytm. Gdy przepowiadanie urzeczywiśtnia śię w
kontekśście  liturgii,  jeśt  włączone  jako  częśścś  ofiary  przekazywanej  Ojcu  i  jako
pośśrednictwo łaśki, ktoś rą Chryśtuś rozlewa w celebracji. Ten śam kontekśt domaga śię,
aby przepowiadanie ukierunkowało zgromadzenie,  a takzże  kaznodzieję,  ku komunii  z
Chryśtuśem w Eucharyśtii przemieniającej zżycie. Wymaga to, aby śłowo kaznodziei nie
zajmowało nadmiernego czaśu, aby Pan bardziej błyśzczał nizż  śzafarz.

Aktualizacja (fakultatywna)
Podczaś czytania Biblii, w modlitwie ośobiśtej i w liturgii nie wśłuchujemy śię w hiśtorię
właśnych błędoś w, ale w głoś Boga, ktoś ry zapewnia naś o śwojej miłośści i bliśkośści. 

Ciekawostki

Zgromadzenie opiśane w Kśiędze Nehemiaśza przypomina naśzą liturgię Słowa. Ezdraśz
przynośi  Kśięgę  Prawa,  Torę,  i  czyta  ją  wobec  wśzyśtkich.  Czyni  to  na  śpecjalnym
podwyzżśzeniu, odpowiednik poś zśniejśzej bimy w śynagodze i naśzej ambony w kośściele.
Słowo Bozże czytane jeśt z dodatkiem objaśśnienia, ktoś re czynią lewici – to naśza homilia.
Prawdopodobnie objaśśnienia śprowadzały śię  do tłumaczenia Tory śpiśanej  w języku
hebrajśkim  na  aramejśki,  bo  tego  języka  uzżywali  Izraelici  po  powrocie  z  wygnania.
Wreśzcie  po  śkonś czonym  czytaniu  Ezdraśz  błogośławi  lud,  ktoś ry  śtojąc  odpowiada
„Amen”. Taki ścenariuśz liturgii śłowa do dziśś  dnia obśerwowacś mozżna w śynagogach. W
pierwśzym wieku po Chryśtuśie przejęliśśmy go takzże my chrześścijanie.

Zdjęcie biblijne (jeśś li mozż liwe)

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19,8-9.10 i 15)

Refren: Słowa Twe, Panie, są Duchem i życiem.

Prawo Panś śkie jeśt dośkonałe i pokrzepia duśzę, *
śświadectwo Pana niezawodne, uczy prośtaczka mądrośści.



14

Jego śłuśzne nakazy radują śerce, *
jaśśnieje przykazanie Pana i olśśniewa oczy.

Bojaźń Pana jeśt śzczera i trwa na wieki, *
śądy Pana prawdziwe, a wśzyśtkie razem śłuśzne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą +
śłowa uśt moich i myśśli mego śerca, *
Panie, moja Opoko i moś j Zbawicielu.

Analiza wybranych słów z czytania

Pśalmiśta śtwierdza,  zże  śściśśle  związana z Prawem jeśt  bojaźń Boża.  Według  Nowego
Słownika Teologii Biblijnej, 110-112 „jeśt to lęk budzący śię w człowieku pod wpływem
wielkośści, śświętośści i majeśtatu Boga, śkłaniający do reśpektowania jego woli; nie jeśt
przeciwienś śtwem miłośści, ale jej elementem”. W Starym Teśtamencie bojazśnś  Bozża budzi
śię w człowieku w konfrontacji z nieśkonś czoną mocą i śświętośścią Boga (Pwt 10,17; Pś
96,4).  Przerazża  ona  nieprzyjacioś ł  Izraela,  ale  dla  ludu  Przymierza  zwiaśtuje  ona
zbawienie.  Stąd  wybrzmiewające  częśto  w  tekśtach  prorockich  i  opiśach  teofanii
wezwanie:  „Nie  boś j  śię”  (Iz  41,10.13-14;  Jr  31,10).  Bojazśnś  Bozża  oznacza
podporządkowanie śię Bozżej  woli i  planom, ktoś re nieśkonś czenie przekraczają ludzkie
rozumienie, jak w hiśtorii ofiary, jaką Abraham miał złozżycś  ze śwego śyna Izaaka (Rdz
22,12). Oznacza ona pełne wiary pośłuśzenś śtwo Słowu Boga (Pwt 4,10) i jeśt wyrazem
miłośści  do  Niego  (Pwt  10,12.20;  13,5).  W  literaturze  mądrośściowej  bojazśnś  Bozża  to
„początek mądrośści” (Pś 11,10; Prz 9,10) i  jej  fundament,  prowadzi do unikania zła i
grzechu, do prześtrzegania Prawa i do pełni zżycia (Pś 1,2; 34,12.15; 119,38; Hi 1,1; Prz
10,27; 14, 26-27; 23,17). 

W Nowym Teśtamencie bojazśnś  Bozża wypełnia tych, ktoś rzy oglądają cuda Jezuśa i znaki
Bozżej mocy w jego zżyciu (Mt 8,23-27; 17,1-13; 28,1-10). Prowadzi ona do odkrywania
tozżśamośści  Jezuśa  i  do wyznawania  grzechoś w przez  człowieka (Mt  8,27;  Łk  5,1-11).
Paweł opiśuje bojazśnś  towarzyśzącą głośzącym Ewangelię (1 Kor 2,3; 2 Kor 7,5), pojawia
śię ona u niego takzże jako kompaś moralnego pośtępowania (2 Kor 5,11; 7,11 Rz 13,3.7;
1 Tm 5,20), ktoś ry powinien nieuśtannie towarzyśzycś człowiekowi (Ef 5,21; Kol 3,22; zob.
takzże  1  P  2,17).  Według  Jana  bojazśni  Bozżej  nie  mozżna  utozżśamiacś  z  niewolniczym
lękiem, ale z śynowśką miłośścią (1 J 4,17-18). 

Kontekst literacki

Pśalm  19  nalezży  do  gatunku  hymnu  (hebr.  tehillah),  bezintereśownej  modlitwy
uwielbienia. To typowy rodzaj modlitw zanośzonych przed niewolą babilonś śką. Hymny
zakorzenione były w kulcie jerozolimśkim. SŚwięta obchodzone uroczyśście w śświątyni
śtwarzały  śpecyficzny  klimat  jednośści  i  uwielbienia  Pana.  W  Pśalmie  19  wierzący
wychwala najpierw Bozże dzieło śtworzenia, tchnące porządkiem i harmonią (w. 2–7).
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Naśtępnie przechodzi do Prawa Bozżego, ktoś re podobny porządek wprowadza w ludzkie
zżycie  (w.  8–11).  Ośtatnia  częśścś  pśalmu  to  modlitwa  śprawiedliwego,  ktoś ry,  krocząc
drogami Prawa, prośi Boga, aby ten uśtrzegł go od grzechu. Płynne połączenie dwoś ch
tematoś w,  lekkośścś  i  metaforyka  pśalmu  śprawiła,  zże  jego  autora  poroś wnywano  do
Goethego, Haydna czy Beethovena. 

Komentarz historyczno-teologiczny

Trudno okreśślicś  czaś powśtania pśalmu. Chocś  hymny śławiące śłonś ce nalezżą do bardzo
śtarych utworoś w, teologia śtworzenia, jaką znajdujemy w pśalmie, mozże zblizżacś go takzże
do  okreśu  wygnania  (586-538  przed  Chr.)  i  czaśu  po  nim.  Na  datację  tę  mozże  tezż
wśkazywacś  temat  Prawa  wychwalanego  jako  droga  pośtępowania  człowieka.  Pśalm
odwołuje  śię  do  geniuśzu  i  dziedzictwa  wiary  wielkiego  kroś la  Dawida  i  w  śwojej
pierwotnej formie mozże śięgacś czaśoś w monarchii.

Fragmenty  Pś  19  to  hymn  pochwalny  na  cześścś  Prawa  Pana,  ktoś re  pojawia  śię  tu
odmieniane przez wśzyśtkie przypadki. Pśalmiśta wychwala dośkonałe (tammim) Prawo
(Torah) Panś śkie, dzięki ktoś remu duśza człowieka znajduje odpoczynek. Hebr.  tammim
nośi w śobie konotacje kompletnośści, obejmuje całe ludzkie zżycie, niczego mu takzże nie
brakuje, jeśt dośkonałe w śenśie drogi pośtępowania i poznania Boga, ktoś re proponuje
(Pś 119,1; Hi 36,4). 

Jego śynonimem śą śświadectwa Pana (hebr. edut), ktoś rymi częśto opiśuje śię przykazania
i prawa Przymierza. Będąc niezawodnymi (hebr. neemana), dają one człowiekowi trwałe
oparcie  i  fundament,  na  ktoś rym  mozże  on  pewnie  śtawiacś  śwoje  zżyciowe  kroki  i
konśtruowacś  plany.  Niezawodne  (hebr.  neemana)  śświadectwa  Pana,  opiśuje  śię
imieśłowem  pochodzącym  od  czaśownika  aman,  pojawiającego  śię  w  liturgicznym
śłowie  Amen.  Hebr.  aman,  oznacza bycie  śtabilnym,  utwierdzonym,  godnym zaufania.
Prawo Pana i śświadectwa daje trwałe oparcie, na ktoś rym mozżna bezpiecznie budowacś
śwoje  zżycie.  Dzięki  nim  prośtaczkowie,  albo  lepiej  przetłumaczycś  -  młodzi  bądzś  ci,
ktoś rym brak dośświadczenia (hebr. peti), śtają śię mędrcami (hebr. chakam), czyli poznają
wolę Bozżą i mogą pewnie kroczycś Bozżymi drogami. 

Słuśzne  lub  prośte  (hebr.  jashar)  nakazy  Pana  wytyczają  prośtą  drogę,  drogę  Bozżej
śprawiedliwośści,  na  ktoś rej  wierzący  nie  potknie  śię.  Dają  one  takzże  radośścś  (hebr.
samach)  śercu,  ktoś re  je  przyjmuje.  Pośpolity  hebr.  czaśownik  samach opiśuje  radośścś
codzienną z rzeczy, ośoś b, pracy, jakiej dośświadcza ten, kto zachowuje Bozże prawa. 

Przykazanie Pana ośświeca takzże  lub rozśświetla (hebr.  or) oczy.  Według śłoś w 119,105
Słowo Pana jeśt lampą dla noś g wierzącego i śświatłem (or) na jego śściezżce. Przykazanie to
opiśuje śię w tekśście o jako czyśte (hebr.  bar). Słowem tym opiśuje śię śerce człowieka
(Pś 24,4) oraz piękno ukochanej ośoby (Pś 6,10). 

Człowieka,  ktoś ry  chodzi  Bozżymi  drogami  charakteryzuje  takzże  bojazśnś  Panś śka,
opiśywana jako czyśta (hebr. tahor). Słowo tahor oznacza autentyczne złoto (Wj 25,11),
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czyśtośścś  kultyczną (Kpł 7,19), czyśtą wodę (Ez 7,25), bądzś  cośś  moralnie czyśtego, śłowa
(Pś 12,7). Bojazśnś  jeśt drogocenna jak śzczere złoto i konieczna do zżycia jak czyśta woda.
Skutkuje  takzże  zżyciem,  poniewazż  trwa  na  wieki  i  cieśzycś  śię  nim  mogą  ci,  ktoś rzy
pielęgnują ją w śwoich śercach. 

Sądy  Panś śkie  i  prawa  Panś śkie  śą  wreśzcie  wyrazem  wiernośści  (hebr.  emet)  i
śprawiedliwośści (hebr. cadiq) Pana, dwoś ch cech, ktoś re podtrzymują Przymierze i opiśują
Bozżą  pełną  miłośści  i  zbawiającą  trośkę  o  człowieka.  Pśalmiśta,  ktoś ry  gorąco  chce
pośtępowacś  drogami Bozżego Prawa, zdając śobie śprawę ze śwojej śłabośści,  modli śię
ośtatecznie o to, aby wśzyśtko co czyni, jego śłowa i medytacje (higgajon) nad Bozżym
Prawem, znalazły uznanie, łaśkawe przyjęcie, były przyjemne (hebr. racon) Panu.  

Teksty paralelne
Pś 119

Interpretacja Ojców Kościoła
Kaśjodor  (Wyjaśnienie  Psalmów 19.10):  „Bojazśnś  Bozża  nie  jeśt  pełnym  niepokoju
zamętem, ale niezłomną wytrwałośścią,  śtanem, ktoś rego nie zmieni  zżadna odmiana w
tym zżyciu, ale ktoś ry ze śzczerym śumieniem pozośtaje śkupiony na tym śamym. Ludzki
śtrach  zmienia  śię  z  czaśem  i  nie  jeśt  śświęty,  poniewazż  nie  mozże  bycś  produktywny.
Bojazśnś  Bozża nie ma jednak nic wśpoś lnego z namiętnośściami. Bo chociazż  śłuśznie lęka śię
śwego Stwoś rcy, wie bez wątpienia, zże ten, kto naś ośądza, jeśt miłośierny dla tych, ktoś rzy
śzukają go w modlitwie. Dlatego kazżdy, kto jeśt znany zaroś wno z bojazśni, jak i miłośści do
śwego Sędziego, zżyje w całkowitej śświętośści. Kiedy miłośścś  łączy śię z bojazśnią, jeśt to
bojazśnś  Panś śka, co w śświeckim znaczeniu nazywa śię czcią”.

Auguśtyn:  „Jeśś li  chodzi o bojazśnś ,  ktoś ra  jeśt  śświęta,  trwająca na wieki,  jeśś li  mozże  ona
iśtniecś w przyśzłym śświecie – a jak inaczej mozżemy interpretowacś „trwanie na wieki”? –
nie  będzie  to  bojazśnś  powśtrzymująca  naś  przed  złem,  ktoś re  mozże  na  naś  śpaśścś,  ale
bojazśnś , ktoś ra zachowuje naś w dobru, ktoś rego nie mozżna utracicś. Albowiem w śtanie, w
ktoś rym ukochanie pośiadanego dobra jeśt całkowicie niezmienne, tam, jeśś li mogę tak to
ującś,  bojazśnś  wobec wśzelkiego zła zośtanie dośkonale uciśzona.  „SŚwięta bojazśnś ”  to w
iśtocie wola tak utwierdzona, zże z koniecznośści wyrzekniemy śię grzechu i będziemy śię
go wyśtrzegacś  nie w wyniku lęku lub śłabośści,  aby nie upaśścś,  poniewazż  naśza miłośścś
cieśzy śię dośkonałym pokojem” (Miasto Boże 14.9).

Craig A. Blaiśing and Carmen S. Hardin, edś., Psalms 1–50, Ancient Chriśtian Commentary
on Scripture (Downerś Grove, IL: InterVarśity Preśś, 2008), 154–155.

Interpretacja tekstu w nauczaniu Kościoła
Mądrośścś jako dar Ducha SŚwiętego, zob. KKK 1831.

KKK umieśzcza bojazśnś  Bozżą między śiedmioma darami Ducha SŚwiętego i przypiśuje ją w
dośkonałym  śtopniu  Chryśtuśowi.  Prześłanie  na  temat  śądu  ośtatecznego  ma  w naś
wzbudzacś  śświętą bojazśnś  Bozżą i motywowacś  do śprawiedliwego zżycia. Szacunek dzieci
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wobec rodzicoś w ma takzże śwoje korzenie w bojazśni Bozżej. Zob. KKK 1041, 1299, 1303,
1831, 1845, 2217. 

Aktualizacja (fakultatywna)
Prawo Bozże,  wbrew temu jak częśto pojmuje je  śświat,  śłuzży  dobru człowieka.  Dzięki
niemu  rozpoznajemy  Bozżą  wolę  i  mozżemy  pewnie  śtawiacś  kroki  na  naśzej  zżyciowej
drodze.  Bojazśnś  Bozża  to  śzacunek  do  Bozżego  Prawa,  ktoś ry  chroni  naś  przed
przekraczaniem Bozżych przekazanś . Nie ma ona nic wśpoś lnego ze śtrachem, ale zżywi śię
miłośścią do Boga, dawcy praw, umozż liwiających śpełnione i śzczęśśliwe zżycie człowieka
na ziemi oraz w wiecznośści.  

Ciekawostki

Zdjęcie biblijne (jeśli możliwe)

DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE (1 Kor 12, 12-30)

Mistyczne ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwśzego liśtu śświętego Pawła Apośtoła do Koryntian.
Bracia:
Podobnie jak jedno jeśt ciało, chocś  śkłada śię z wielu członkoś w,  a wszystkie członki
ciała,  mimo  iż  są  liczne,  stanowią  jedno  ciało,  tak  też  jest  i  z  Chrystusem.
Wśzyścyśśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało:
czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wśzyścyśśmy tezż  zośtali napojeni
jednym Duchem.  Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśś liby noga
powiedziała:  Poniewazż  nie  jeśtem  ręką,  nie  nalezżę  do  ciała  -  czy  wśkutek  tego
rzeczywiśście  nie nalezży  do ciała? Lub jeśśliby ucho powiedziało:  Poniewazż  nie  jeśtem
okiem, nie nalezżę do ciała - czyzż  nie nalezżałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem,
gdziezż  byłby śłuch? Lub gdyby całe było śłuchem, gdziezż  byłoby powonienie? Lecz Boś g,
tak  jak  chciał,  stworzył  różne  członki  umieszczając  każdy  z  nich  w ciele.  Gdyby
całośścś była jednym członkiem, gdziezż  byłoby ciało? Tymczaśem zaśś  wprawdzie liczne śą
członki, ale jedno ciało. Nie mozże więc oko powiedziecś  ręce:  Nie jesteś mi potrzebna,
albo  głowa  nogom:  Nie  potrzebuję  waś.  Raczej  nawet  niezbędne  są  dla  ciała  te
członki, które uchodzą za słabsze; a te, ktoś re uwazżamy za mało godne śzacunku, tym
więkśzym  obdarzamy  pośzanowaniem.  Tak  przeto  śzczegoś lnie  śię  trośzczymy  o
przyzwoitośścś wśtydliwych członkoś w ciała, a te, ktoś re nie nalezżą do wśtydliwych, tego nie
potrzebują. Lecz Boś g tak ukśztałtował naśze ciało, zże zyśkały więcej śzacunku członki z
natury mało godne czci,  by nie było rozdwojenia w ciele,  lecz  żeby  poszczególne
członki  troszczyły  się  o  siebie  nawzajem.  Tak  więc,  gdy  cierpi  jeden  członek,
współcierpią  wszystkie  inne  członki;  podobnie  gdy  jednemu  członkowi
okazywane  jest  poszanowanie,  współradują  się  wszystkie  członki.Wy  przeto
jesteście  Ciałem  Chrystusa  i  poszczególnymi  członkami.  I  tak  uśtanowił  Boś g  w
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Kośściele  najprzód  apostołów,  po  wtóre  proroków,  po  trzecie  nauczycieli,  a
następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz
przemawiania  rozmaitymi  językami.  Czyż  wszyscy  są  apostołami?  Czy  wszyscy
prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów?
Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy
wszyscy potrafią je tłumaczyć?

Analiza wybranych słów z czytania
Problemem Koryntian śą toczące śię we wśpoś lnocie śpory i trapiące ich podziały. Paweł
wśpomina  o  nich  na  początku  śwego  liśtu  (1  Kor  1,10),  z  boś lem opiśuje  je  podczaś
celebrowania  Eucharyśtii  (1  Kor  11,18),  zauwazża  je  wreśzcie  podczaś  wśpoś lnych
modlitw  w  Koryncie  i  korzyśtania  z  daroś w  Ducha  (1  Kor  12,25).  Za  kazżdym  razem
apośtoł uzżywa dla ich opiśania śłowa schisma, ktoś rym w Nowym Teśtamencie opiśuje śię
rozdarcie  śzaty  (Mk 2,21;  Mt  9,16),  czy  rozłam  powśtający  wśśroś d  ZŻydoś w  z  powodu
Jezuśa (J 7,43; 9,16; 10,19). W 1 Liśście do Koryntian Paweł uzżywa terminu schismata dla
opiśania śporoś w w Koryncie i rozdwojenia, ktoś re z tego powodu zaznacza śię w Ciele
Chryśtuśa, jakim jeśt Kośścioś ł (1,10). Odwołując śię do pierwśzego i ośtatniego obrazu,
spory w Kościele zrywają z Ciała Chrystusa szatę łaski, ogałacają je, przywodząc na
myśl  dramat męki  i  poniżenia  Pana.  Podziały  i  rozdarcia  to  grzech przeciw Panu,
przeciw  Kośściołowi  i  oczywiśście  Eucharyśtii,  ktoś ra  jeśt  śakramentem  jednośści,
śchodzenia śię razem ponad roś zżnicami. Jan Chryzośtom piśze: „Uczyniono (…) Kośścioś ł
nie po to, by ludzie zbierający śię razem pozośtawali podzieleni, lecz w tym celu, aby
podzieleni śtawali śię jednośścią; to właśśnie oznacza akt gromadzenia śię” (Hom. 1 Cor
27,4)

Kontekst literacki

Pierwśzy  Liśt  do  Koryntian  powśtał  ok.  54  r.  podczaś  III  podroś zży  miśyjnej  Pawła.
Prawdopodobne miejśce powśtania liśtu to Efez, ktoś ry na kilka lat śtał śię bazą miśyjną
apośtoła. W piśśmie tym Paweł odpowiada na pytania i problemy Koryntian, ale takzże na
niepokojące wieśści, ktoś re dochodzą do niego przez ludzi Chloe (1 Kor 1,11). W Koryncie
śzerzą śię śpory i podziały (1 Kor 1-4), mają takzże problemy z moralnośścią i śtośunkiem
do ciała (1 Kor 5-6), przezżywaniem relacji  małzżenś śkich (1 Kor 7), ucześtniczeniem w
ofiarach  śkładanych  w  śświątyniach  poganś śkich  (1  Kor  8,1  –  11,1),  celebrowaniem
wśpoś lnych śpotkanś  modlitewnych i Eucharyśtii (1 Kor 11,2-34), obfitośścią daroś w Ducha
(1 Kor 12 – 14) oraz zrozumieniem prawdy na temat zmartwychwśtania (1 Kor 15).
Wśzyśtkie te kweśtie układają śię w treśścś  liśtu do Koryntian, ktoś ry jak łuk śpinają dwa
wielkie  tematy:  krzyzża  Chryśtuśa  (1-4)  oraz  zmartwychwśtania  (15).  Pomiędzy  nimi
śytuuje śię rozdz. 12, ktoś ry dziśś  czytamy, a ktoś ry wpiśuje śię w więkśzą Pawłową śekcję
na temat charyzmatoś w Ducha SŚwiętego (1 Kor 12 – 14). 
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Komentarz historyczno-teologiczny

Paweł  to  ojciec  wśpoś lnoty  chrześścijanś śkiej  w Koryncie,  ktoś rą  załozżył  podczaś  śwojej
drugiej podroś zży miśyjnej, odwiedzając miaśto ok. 50 roku. Spędził tam woś wczaś według
przekazu  Dz  18,1-18  poś łtora  roku,  głośząc  Ewangelię  i  nauczając.  Po  opuśzczeniu
Koryntu apośtoł pozośtawał w kontakcie z młodą wśpoś lnotą przez wyśłannikoś w i liśty.

Topoś  śtarozżytny,  opiśujący  Kośścioś ł  jako  jeden  organizm,  ktoś rego  uzżywa  Paweł,  na
pewno  brzmiał  znajomo  w  uśzach  wielu  Koryntian.  Uzżywali  go  takzże  politycy  dla
uśankcjonowania  np.  panującego  nieśprawiedliwego  śyśtemu  śpołecznego  (zob.
Ciekawośtki). Czy apośtoł przemawia językiem politykoś w, wzmacniając śwoją pozycję i
cementując hierarchię wśpoś lnoty korynckiej? Nic podobnego. Ciało Chryśtuśa roś zżni śię
zaśadniczo od ciała politycznego. Przede wśzyśtkim Ciało, jakim jeśt Kośścioś ł, jeśt śściśśle
związane z Chryśtuśem, ktoś ry jeśt jego zżyciodajną Głową: to z niego czerpie śwoje śiły (1
Kor 11,3; Ef 1,22-23; 4,15-16; 5,23-33; Kol 1,18). 

Obraz  Kośścioła  jako Ciała  Chryśtuśa rodzi  śię  z  dośświadczenia  nawroś cenia  Pawła na
drodze do Damaśzku. To tam przyśzły apośtoł uśłyśzał od Chryśtuśa: „Szawle, Szawle
dlaczego  mnie  prześśladujeśz”  (Dz  9,4).  Paweł  nie  prześśladował  Chryśtuśa,  lecz  jego
Kośścioś ł,  jednak  dla  Pana  między  tymi  dwoma  rzeczywiśtośściami  nie  ma  roś zżnicy.
Cierpiące  ciało  Kośścioła  i  On to  jedno.  Apośtoł  potwierdza  to  głębokie  utozżśamienie
między Kośściołem i Chryśtuśem w 1 Kor 12,12: Podobnie, jak ciało śkłada śię z wielu
członkoś w, „tak tezż  jeśt i z Chryśtuśem”. Nie moś wi „z Kośściołem”, ale z Chryśtuśem, bo
Kośścioś ł i Chryśtuś to jedno. 

Do Ciała  Chryśtuśa włączeni  zośtaliśśmy i  trwamy w nim poprzez  śakramenty.  Paweł
moś wi o chrzcie, w ktoś rym zośtaliśśmy ochrzczeni i napojeni, napełnieni jednym Duchem
(1  Kor  12,13).  Komentatorzy  od  czaśoś w  śtarozżytnych  po  wśpoś łcześne  widzą  w  tym
śtwierdzeniu takzże nawiązanie do innych śakramentoś w, jak Eucharyśtia, w ktoś rej, pijąc
krew Pana, przyjmujemy takzże jego Ducha. 

W ciele Chryśtuśa, jakim jeśt Kośścioś ł,  panuje takzże roś wnośścś,  o jakiej nie ma mowy w
organizmie  panś śtwowym.  Wśzyścy  otrzymują  tego  śamego  Ducha.  Znika  przewaga
Grekoś w nad barbarzynś cami, ZŻydoś w nad poganami, wolnych nad niewolnikami (Ga 3,28).
Wśzyścy  śą  śobie  roś wni  w  powołaniu  i  łaśce  -  rzecz  nieśłychana  w  śpołeczenś śtwie
śtarozżytnym.  Wśzyścy  śą  śobie  takzże  nawzajem  potrzebni.  Pośśroś d  roś zżnych  funkcji  i
powołanś  w Kośściele, ktoś re Paweł wymienia na konś cu (apośtołowie, prorocy, nauczyciele,
cudotwoś rcy,  uzdrowiciele,  przewodzący,  moś wiący  językami)  Paweł  nie  wymienia
lepśzych i gorśzych, bardziej i mniej chwalebnych. 

W Kośściele śzczegoś lną trośką i śzacunkiem otacza śię najśłabśze członki. Paweł nazywa
je  takzże  najbardziej  niezbędnymi.  Od  śtarozżytnośści  Kośścioś ł  trośzczył  śię  w  śpośoś b
śzczegoś lny o kobiety, wdowy, dzieci oraz niewolnikoś w. Grupy te śkazane na margineś i
wykorzyśtywane otaczano śzeroko pojętym wśparciem. Prawa kobiet chronił np. zakaz
rozwodoś w; wdowy wśpierano finanśowo; chrześścijanie i ZŻydzi tym roś zżnili śię od pogan,
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zże  nie  abortowali  ani  nie  porzucali  śwoich  dzieci;  panom  nakazywano  łagodne
traktowanie podległych im niewolnikoś w.  Trośka o najśłabśzych,  zwłaśzcza o dzieci,  o
czym warto pamiętacś, to wkład Kośścioła w budowanie cywilizacji Zachodu. 

Teksty paralelne
Kośścioś ł jako ciało Chryśtuśa: 1 Kor 6,15-20; Ef 1,22-23; 4,15-16; 5,23-33; Kol 1,18. 
Wzajemna trośka o śłabych: 1 Kor 8,1-13; 10,23-33; 2 Kor 11,28-29; Rz 14,1-23.

Interpretacja Ojców Kościoła
Jan Chryzośtom (Homilie na temat Listów Pawła do Koryntian 30,3): „Zwroś cś  uwagę, zże
Paweł łączy śtopę z ręką, ktoś ra jeśt umieśzczona nieco wyzżej od niej, i w podobny śpośoś b
ucho z okiem. Dzieje śię tak, poniewazż  jeśteśśmy śkłonni zazdrośścicś  nie tym, ktoś rzy śą
daleko ponad nami, ale tym, ktoś rzy śą tylko trochę wyzżej”.

Ambrozjaśter (Komentarz do Listów Pawła): „Gdyby wśzyścy w Kośściele byli roś wni, nie
byłoby  ciała,  poniewazż  ciało  jeśt  zarządzane  zgodnie  z  roś zżnymi  funkcjami  jego
członkoś w”. 

Hieronim (Homilie  na  Ewangelię  Mateusza  85):  „Kośścioś ł  ma  prawdziwe  oczy:  śwoich
nauczycieli i przywoś dcoś w, ktoś rzy widzą w Piśśmie SŚwiętym tajemnice Boga… Ma tezż  ręce,
działające  ośoby,  ktoś re  nie  śą oczami,  ale  rękami.  Czy zgłębiają  one tajemnice  Piśma
SŚwiętego?  Nie,  ale  śą  potęzżne  w  czynach.  Kośścioś ł  ma  śtopy:  tych,  ktoś rzy  odbywają
oficjalne podroś zże wśzelkiego rodzaju. Stopa biegnie, aby ręka mogła znalezścś pracę, ktoś rą
ma wykonacś.  Oko nie  gardzi  ręką,  ani  tych troje  nie  gardzi  brzuchem,  jak gdyby był
bezczynny i bezrobotny”.

Gerald  Lewiś  Bray,  ed.,  1–2  Corinthians,  Ancient  Chriśtian  Commentary  on  Scripture
(Downerś Grove, IL: InterVarśity Preśś, 1999), 125-126.

Auguśtyn (Enarrationes in Psalmos 56, 1): „Cały Chryśtuś śkłada śię z Głowy i Ciała, o
czym  dobrze  wiecie.  Głową  jeśt  śam  naśz  Zbawiciel,  ktoś ry  cierpiał  pod  Poncjuśzem
Piłatem, a teraz po powśtaniu z martwych zaśiada po prawicy Ojca. A jego ciałem jeśt
Kośścioś ł. Nie ten czy tamten kośścioś ł, ale Kośścioś ł, ktoś ry jeśt na całym śświecie. Nie jeśt nim
tylko to, co iśtnieje wśśroś d naś dziśiaj, bo nalezżą do niego takzże ci, ktoś rzy zżyli przed nami i
ci,  ktoś rzy  będą  zżycś  w  przyśzłośści,  azż  do  konś ca  śświata.  Cały  ten  Kośścioś ł,  złozżony  ze
zgromadzenia wiernych — bo wśzyścy wierni śą członkami Chryśtuśa — ma na czele
Chryśtuśa,  ktoś ry  z  nieba  kieruje  Jego  ciałem.  I  chociazż  Głowa  ta  znajduje  śię  poza
zaśięgiem wzroku ciała, jeśt ona jednak złączona z nim miłośścią”.

Saint Paul’s Letters to the Corinthians, The Navarre Bible (Dublin; Nowy Jork: Four Courtś 
Preśś; Scepter Publiśherś, 2005), 96.

Interpretacja tekstu w nauczaniu Kościoła
Kośścioś ł  - Ciało Chryśtuśa, Lumen gentium 7-8:

https://ref.ly/logosres/accsrevnt07?ref=Bible.1Co12.21
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Kościół mistyczne ciało Chrystusa

7. Syn Bozży w naturze człowieczej z Nim zjednoczonej, zwycięzżając śśmiercś przez śśmiercś i
zmartwychwśtanie śwoje, odkupił człowieka i przemienił w nowe śtworzenie. Udzielając
bowiem Ducha śwego, braci śwoich powołanych ze wśzyśtkich narodoś w, uśtanowił w
śpośoś b miśtyczny jako ciało śwoje.

Włączeni do Kościoła przez sakramenty

W ciele  tym zżycie  Chryśtuśowe rozlewa śię  na  wierzących,  ktoś rzy  przez  śakramenty
jednoczą śię w śpośoś b tajemny i rzeczywiśty z umęczonym i uwielbionym Chryśtuśem.
Przez  chrześt  bowiem  upodobniamy  śię  do  Chryśtuśa:  „Albowiem  w  jednym  Duchu
wśzyścy ochrzczeni zośtaliśśmy w jedno ciało” (1 Kor 12,13). (…) Przy łamaniu chleba
eucharyśtycznego, ucześtnicząc w śpośoś b rzeczywiśty w Ciele Panś śkim, wznośimy śię do
wśpoś lnoty  (communio)  z  Nim i  nawzajem ze  śobą.  (…)  Tak oto  wśzyścy  śtajemy śię
członkami owego Ciała (1 Kor 12,27).

Więzi pomiędzy poszczególnymi członkami Kościoła

Jak zaśś  wśzyśtkie członki ciała ludzkiego, chocś jeśt ich wiele, tworzą przeciezż  jedno ciało,
tak tezż  i wierni w Chryśtuśie (1 Kor 12,12). Roś wniezż  w budowaniu ciała Chryśtuśowego
iśtnieje  roś zżnorodnośścś  członkoś w  i  funkcji.  Jeden  jeśt  Duch,  ktoś ry  rozmaite  śwe  dary
rozdziela  śtośownie  do  bogactwa  śwego  i  do  potrzeb  pośługiwania,  ku  pozżytkowi
Kośścioła  (1 Kor  12,1-11).  Tenzże  Duch,  śam  przez  śię,  mocą  śwoją  i  wewnętrznym
śpojeniem  członkoś w  jednocząc  ciało,  tworzy  i  nakazuje  miłośścś  wzajemną  między
wiernymi. (…) Stąd, jeśśli jeden członek cierpi, weśpoś ł z nim cierpią wśzyśtkie członki, a
jeśśli jeden członek czci doznaje, wśzyśtkie członki weśpoś ł z nim śię radują (1 Kor 12,26).

Głową tego ciała jeśt Chryśtuś. On jeśt obrazem Boga niewidzialnego, w Nim śtworzone
zośtało wśzyśtko. On jeśt przede wśzyśtkim i wśzyśtko w Nim trwa. On jeśt głową ciała,
ktoś rym  jeśt  Kośścioś ł.  On  jeśt  początkiem,  pierworodnym  z  umarłych,  aby  śam  we
wśzyśtkim zachował pierwśzenś śtwo (Kol 1,15-18). Wielkośścią mocy śwojej panuje nad
niebem  i  ziemią,  a  niedośścigłą  śwą  dośkonałośścią  i  działaniem  napełnia  całe  ciało
bogactwem śwej chwały (Ef 1,18-23).

(…) Z Niego „całe ciało, śpojeniami i wiązaniami opatrzone i razem złączone, wzraśta na
pomnozżenie Bozże” (Kol 2,19). On śam w ciele śwoim, to znaczy w Kośściele, uśtawicznie
rozdziela  dary  pośługiwania,  przez  ktoś re  Jego  mocą  śświadczymy  śobie  wzajemnie
pośługi ku zbawieniu, abyśśmy, czyniąc prawdę w miłośści, wzraśtali we wśzyśtko w Tym,
ktoś ry jeśt Głową naśzą (Ef 4,11-16).

Abyśśmy zaśś  w Nim nieuśtannie śię odnawiali (Ef 4,23), udzielił nam Ducha śwego, ktoś ry
będąc  jednym i  tym śamym w Głowie  i  członkach,  tak  całe  ciało  ozżywia,  jednoczy i

http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/113-konstytucjadogmatyczna-o-kosciele-lumen-gentium.html#_ftn63
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poruśza, zże działanie Jego poroś wnywacś  mogli śświęci Ojcowie z funkcją, jaką śpełnia w
ciele ludzkim zaśada zżycia, czyli duśza. (…).

Jedność między ziemskim i niebiańskim Ciałem Chrystusa

8.Chryśtuś jedyny Pośśrednik, uśtanowił śwoś j Kośścioś ł śświęty, tę wśpoś lnotę wiary, nadziei
i  miłośści  tu  na  tej  ziemi,  jako  widzialny  organizm,  nieuśtannie  go  tezż  przy  zżyciu
utrzymuje,  prawdę i  łaśkę rozlewając  przez  niego na wśzyśtkich.  Wypośazżona zaśś  w
organa  hierarchiczne  śpołecznośścś  i  zarazem  miśtyczne  Ciało  Chryśtuśa,  widzialne
zrześzenie i wśpoś lnota duchowa. Kośścioś ł ziemśki i Kośścioś ł – bogaty w dary niebianś śkie –
nie  mogą  bycś  pojmowane  jako  dwie  rzeczy  odrębne,  przeciwnie,  tworzą  one  jedną
rzeczywiśtośścś złozżoną, ktoś ra zraśta śię z pierwiaśtka bośkiego i ludzkiego. Dlatego tezż  na
zaśadzie bliśkiej analogii upodabnia śię ona do tajemnicy Słowa Wcielonego. Jak bowiem
przybrana  natura  ludzka  śłuzży  Słowu  Bozżemu  za  zżywe  narzędzie  zbawienia,
nierozerwalnie z Nim zjednoczone, nie inaczej tezż  śpołeczny organizm Kośścioła śłuzży
ozżywiającemu go Duchowi Chryśtuśowemu ku wzraśtaniu ciała.

Aktualizacja (fakultatywna)
Kośścioś ł pojmowany jako Ciało Chryśtuśa to cośś  więcej nizż  metafora i cośś  więcej nizż  tylko
inśtytucja śpołeczno-religijna,  jakich wiele w śświecie.  To rzeczywiśte Ciało Chryśtuśa.
Jako  członkowie  Kośścioła  wśzyścy  jeśteśśmy  ozżywiani  tym  śamym  Duchem,  wśzyścy
jeśteśśmy z Chryśtuśem związani jako Głową, czerpiąc zenś  zżyciodajne śoki. Poprzez naśze
zżycie śakramentalne, poprzez trośkę o drugiego i oddanie do dyśpozycji innych naśzych
talentoś w,  wśzyścy jeśteśśmy powoływani  do budowania  jednośści  Kośścioła.  W Kośściele
tym iśtnieją roś zżne pośługi i dary Ducha, takzże te związane z rządzeniem i hierarchią. Z
jednej  śtrony  trośka  i  śzacunek wobec  najśłabśzych,  z  drugiej  zaśś  trośka  i  śzacunek
wobec przewodzących Kośściołowi, śą miarą naśzej miłośści do niego i budowania jego
jednośści. 

Ciekawostki

Metafora  ciała,  ktoś rej  Paweł  uzżywa  dla  opiśania  Kośścioła,  była  bardzo  popularna  w
śtarozżytnośści.  Uzżywali  jej  filozofowie,  moś wcy  i  hiśtorycy  tacy  jak  Platon,  Liwiuśz,
Cyceron,  Plutarch,  czy  Epiktet.  Metafora  podkreśślała  fakt  hierarchii  iśtniejącej  wśśroś d
roś zżnych członkoś w śkładających  śię  na  organizm panś śtwowy,  koniecznośścś  harmonii  i
wśpoś łdziałania wśzyśtkich. Uzżywano jej częśto w kontekśście politycznym, wzywając np.
buntujących śię plebejczykoś w do powrotu na śwoje miejśce śpołeczne i śłuzżenia tym,
ktoś rzy w hierarchii śtoją wyzżej od nich. Jeśś li brzuch, ktoś ry karmi inne członki, umrze,
wraz  z  nim  umrze  całe  ciało,  przekonuje  jeden  z  rzymśkich  śenatoroś w  u  Liwiuśza.
Metafora  ciała  śłuzżyła  budowaniu  zgody  oraz  harmonii,  ale  takzże  śankcjonowała
iśtniejący porządek śpołeczny.    

Zdjęcie biblijne (jeśś li mozż liwe)
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EWANGELIA (Łk 1,1-4;4,14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Początek Ewangelii według śświętego Łukaśza.

Wielu juzż  śtarało śię ułozżycś opowiadanie o zdarzeniach, ktoś re śię dokonały pośśroś d naś, 
tak jak je przekazali ci, ktoś rzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.
Pośtanowiłem więc i ja zbadacś dokładnie wśzyśtko od pierwśzych chwil i opiśacś ci po 
kolei, dośtojny Teofilu, abyśś  śię moś gł przekonacś o całkowitej pewnośści nauk, ktoś rych ci 
udzielono.
W owym czaśie:
Jezuś powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieśścś o Nim roześzła śię po całej okolicy. On
zaśś  nauczał w ich śynagogach, wyśławiany przez wśzyśtkich.
Przyśzedł roś wniezż  do Nazaretu, gdzie śię wychował. W dzień szabatu udał się swoim 
zwyczajem do synagogi i powśtał, aby czytacś. Podano Mu kśięgę proroka Izajasza. 
Rozwinąwśzy kśięgę natrafił na miejśce, gdzie było napiśane: „Duch Pański śpoczywa 
na Mnie, poniewazż  Mnie namaścił i pośłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więzśniom głośił wolnośścś, a niewidomym przejrzenie; abym uciśśnionych odśyłał 
wolnych, abym obwoływał rok łaśki od Pana”.
Zwinąwśzy kśięgę oddał śłudze i uśiadł; a oczy wśzyśtkich w śynagodze były w Nim 
utkwione. Począł więc moś wicś do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, ktoś reśście 
śłyśzeli”.

Analiza wybranych słów z czytania
W czytaniu z Kśięgi Izajaśza pojawia śię termin euangelizomai – głośicś  „dobrą nowinę”.
W ST opiśuje śię nim obwieśzczanie wiadomośści  o zwycięśkiej bitwie (1 Sm 31,9),  o
pokonaniu wrogoś w (2 Sm 4,10; 18,19.20.26.31; Pś 67,12) lub o narodzinach śyna (Jr
20,15). Opiśuje śię nim takzże głośzenie Bozżej śprawiedliwośści i zbawienia Izraela, czaśu
pokoju i łaśki (Pś 39,10 95,2; Jl 3,5; Na 2,1; Iz 40,9; 52,7; 60,6; 61,1 LXX). W NT termin
ten śzczegoś lnie częśto pojawia śię w Ewangelii  Łukaśza oraz Dziejach Apośtolśkich w
opiśach aniołoś w zwiaśtujących narodziny i przyjśście Meśjaśza (Łk 1,19; 2,10; 3,18; 7,22;
8,1; 9,6),  głośzenia Dobrej Nowiny przez Jezuśa (Łk 4,18.43 i jego ucznioś w (Dz 5,42;
8,4.12.25.35.40).  Chętnie uzżywacś  go będzie takzże  śśw.  Paweł dla opiśania śwojej  miśji
głośzącego Ewangelię w śświecie grecko-rzymśkim (Rz 1,15; 15.20; 1 Kor 1,17; 9,16.18; 2
Kor 10,16; 11,7). W śświecie tym terminami euangelizomai – euangelion opiśywano takzże
dobre wieśści, ktoś rymi mogły bycś zwycięśtwa, dekrety i zarządzenia cezaroś w, wiadomośścś
o ich narodzinach lub wśtąpieniu na tron. Jako wymowny przykład imperialnego uzżycia
terminu euangelion podaje śię częśto inśkrypcję z Prienne, z ok. 9 r. przed Chr, opiśującą
przyjśście na śświat Cezara Auguśta:
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„Poniewazż  opatrznośścś, ktoś ra wyznaczyła wśzyśtkie śprawy naśzego zżycia i z gorliwośścią
oraz śzczodrobliwośścią zrządziła najdośkonalśzy dla naśzych zżywotoś w porządek, dając
nam Auguśta,  ktoś rego dla dobrodziejśtwa ludzkośści  napełniła  cnotą,  pośyłając  nam i
naśzym potomkom zbawiciela [soter], ktoś ry zakonś czył wojny i uporządkował wśzyśtko; i
poniewazż  on,  Cezar,  pojawiwśzy  śię  [fanein],  przekroczył  nadzieje  wśzyśtkich
śpodziewających śię dobrych nowin [euangelia], nie tylko przewyzżśzając dobroczynś coś w
zrodzonych przed nim, ale takzże nie pozośtawiając potomnym nadziei na przewyzżśzenie
go; i poniewazż  narodziny boga [theos] naznaczyły początek dobrych nowin [euangelia],
ktoś re przyśzły z jego powodu dla śświata, co Azja uznała w Smyrnie…”.

Chryśtuśowe głośzenie Dobrej Nowiny w Ewangelii Łukaśza konfrontuje śię z władzą i
„Dobrą Nowiną” Cezaroś w. 

Kontekst literacki

Ewangelia  Łukaśza  powśtała  ok.  r.  80.  Według tradycji,  mających  potwierdzenie  w
Dziejach  Apośtolśkich,  śśw.  Łukaśz  był  towarzyśzem  śśw.  Pawła. Pochodził  z  Antiochii
Syryjśkiej, z wykśztałcenia był lekarzem (Dz 4,14). Jego dzieło dzieli śię na dwie kśięgi:
pierwśza to Ewangelia,  druga − jej  kontynuacja − to Dzieje Apośtolśkie.  W Ewangelii
mozżna  wyroś zżnicś  kilka  częśści:  ewangelię  dziecinś śtwa  (1,5-2,52),  ewangelię  cudoś w  i
przypowieśści w Galilei (4,14-9,50), wypełnioną nauczaniem podroś zż  do Jerozolimy (9,51-
19,28),  nauczanie  o  charakterze  eśchatologicznym  w  Jerozolimie  (19,29-21,38),
ewangelię Męki i Zmartwychwśtania zakonś czoną wezwaniem do głośzenia (22,1-24,53).
Łukaśz prezentuje śię jako hiśtoryk i badacz, ktoś ry, opowiadając dzieje Jezuśa, opowiada
dzieje  Słowa,  ktoś re  weśzło  w  ludzką  hiśtorię.  Fragment  Ewangelii,  ktoś rą  uśłyśzymy,
śkłada śię z dwoś ch częśści. Najpierw uśłyśzymy cztery werśety rozpoczynające Ewangelię
(1,1-4). To śłowo wśtępne śkierowane do pierwotnego adreśata dzieła Łukaśza, Teofila.
Naśtępnie przechodzimy do rozdziału czwartego, rozpoczynającego Ewangelię cudoś w i
przypowieśści w Galilei. Składają śię na nią:  pierwśze wyśtąpienie w Nazarecie (4,16-30)
oraz nauczanie i uzdrowienia w Kafarnaum (4,31-44).

Komentarz historyczno-teologiczny

W  kroś tkim  wśtępie  do  dziśiejśzej  Ewangelii,  Łukaśz,  na  wzoś r  śtarozżytnych  autoroś w,
ktoś rzy dedykowali śwoje utwory wybitnym pośtaciom bądzś  śwoim mecenaśom, zwraca
śię do śzlachetnego Teofila, jemu pośświęcając śwoje dzieło. Bycś  mozże był on bogatym
patronem  wśpoś lnoty  chrześścijanś śkiej  w  Antiochii  lub  w  innym  miejścu  Imperium.
Ojcowie  Kośścioła  interpretują  jego  imię  śymbolicznie.  Theophilos –  kochający  Boga  i
ukochany przez Boga – to prototyp wśzyśtkich wierzących, do ktoś rych kierowana jeśt
Ewangelia  Łukaśza.  To  dzieło  przeznaczone  dla  ucznioś w  Chryśtuśa,  ktoś rzy  chcą  śię
przekonacś  o   „całkowitej pewnośści nauk”, ktoś rych im udzielono.   Obie interpretacje nie
wykluczają śię wzajemnie. 

We wśtępie Łukaśz odkrywa przed śwoimi czytelnikami śwoś j warśztat hiśtoryka: będzie
opierał  śię  na  wydarzeniach (gr.  pragma),  naocznych śświadkach (gr.  autoptes),  badał
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dokładnie (gr.  akribos) i odtwarzał chronologię (gr.  kathexes) zżycia Jezuśa. W podobny
śpośoś b pośtępowali antyczni hiśtoriografowie, jak chocśby Herodot (zob. Wśtęp do jego
Historii Wojny Peloponeskiej). 

W drugiej  częśści  dziśiejśzej  Ewangelii  przenośimy śię  do Nazaretu,  do ktoś rego Jezuś
wraca po chrzcie nad Jordanem i  po kuśzeniu na puśtyni.  Wraca pełen mocy Ducha,
ktoś rego otrzymał od Ojca (Łk 3,22). 

W  śzabat  według  śwojego  zwyczaju  udaje  śię  do  śynagogi,  gdzie  podczaś  liturgii
odczytuje fragment meśjanś śki z Kśięgi Izajaśza (Iz 61,1), o proroku/Słudze Panś śkim, na
ktoś rym  śpoczął  Duch  Pana.  On  przywraca  wzrok  niewidomym,  ogłaśza  wolnośścś
uwięzionym,  obwołuje  rok  łaśki  Panś śkiej.  To  zapowiedzś  odnowy  Izraela  w  czaśach
meśjanś śkich opiśywana przez proroka językiem Roku Jubileuśzowego (Kpł 25).  Kiedy
Jezuś zwinął kśięgę i uśiadł, oczy wśzyśtkich wciązż  były w Nim utkwione. Mieśzkanś cy
Nazaretu oczekiwali tylko jednego - wyjaśśnienia, kiedy przyjdzie Meśjaśz i kto nim jeśt.
Nic prośtśzego, Słowo Bozże na ten dzienś  moś wiło właśśnie o Jezuśie. A jednak nie moś wi On
„To o Mnie moś wi prorok Izajaśz, ja jeśtem oczekiwanym Meśjaśzem”. Wypowiada tylko
enigmatyczne zdanie: „Dziśś  śpełniły śię te Słowa Piśma, ktoś reśście śłyśzeli.” W jaki śpośoś b
śię śpełniły?

Dlaczego Jezuś nie odkrywa śwojej tozżśamośści,  dlaczego nie moś wi od razu,  kim jeśt?
Dlaczego twierdzi, zże wypełniły śię śłowa moświące o uzdrowionych i uwolnionych, śkoro
nie uczynił jeśzcze zżadnego cudu, znajduje śię na początku śwojej miśji? Jezuś, Słowo
Boga, nie daje gotowych odpowiedzi.  Chce naś raczej do nich prowadzicś.  Zapraśza do
drogi wiary i do odkrywania tego, kim On jeśt. Nazaret to zaledwie początek jego drogi i
początek  drogi  ucznioś w.  Obietnice  Bozże  rzeczywiśście  wypełnią  śię  w Nim.  Uzżywając
charakteryśtycznego dla śiebie zbawczego „dziśś” (Łk 2,11; 19,5.9; 23,43), Łukaśz opiśuje
Jezuśa przynośzącego wolnośścś, pokoś j i niekonś czący śię rok śzabatowy, rok łaśki Pana. Na
ziemię zśtąpił Meśjaśz, ale zżeby przekonacś śię o jego mocy potrzeba wiary.

Teksty paralelne
Mt 13,53-58; Mk 6,1-6

Interpretacja Ojców Kościoła
Orygeneś  (Kazania  na  Ewangelię  Łukasza 1.6):  „Ktośś  moś głby  pomyśślecś,  zże  Łukaśz
zaadreśował  Ewangelię  do  konkretnego człowieka imieniem Teofil.  Ale  jeśś li  jeśteśście
typem ludzi,  ktoś rych Boś g mozże kochacś,  to wśzyścy wy, ktoś rzy naś śłuchacie, jeśteśście
Teofilami, a Ewangelia jeśt śkierowana do waś. Kazżdy, kto jeśt Teofilem, jeśt zaroś wno
„dośkonały”, jak i „bardzo śilny”. To właśśnie oznacza greckie śłowo Theophiloś”.

Cyryl  Alekśandryjśki  (Komentarz  do  Ewangelii  Łukasza,  Homilia 12):  „Co  oznacza
zwiaśtowanie roku łaśki Pana? Oznacza radośną nowinę o jego właśnym przyjśściu, zże
czaś Pana – tak, Syna – nadśzedł. Rokiem łaśki był bowiem ten rok, w ktoś rym Chryśtuś
zośtał ukrzyzżowany za naś, poniewazż  wtedy zośtaliśśmy uczynieni miłymi Bogu Ojcu jako
owoc zrodzony przez Niego. Dlatego Pan powiedział: „Gdy zośtanę wywyzżśzony ponad
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ziemię,  pociągnę do śiebie wśzyśtkich”.  Prawdziwie  powroś cił  do zżycia trzeciego dnia,
podeptawśzy moc śśmierci. Po zmartwychwśtaniu powiedział do śwoich ucznioś w: „Dana
mi zośtała wśzelka władza”.  To roś wniezż  jeśt pod kazżdym względem rok łaśki.  W nim
zośtaliśśmy przyjęci  do jego rodziny i  dopuśzczeni  do  Niego,  zmywśzy grzechy przez
chrześt śświęty i przez komunię Ducha SŚwiętego, śtaliśśmy śię ucześtnikami Jego bośkiej
natury.  To  roś wniezż  jeśt  rok  łaśki,  w  ktoś rym  objawił  śwoją  chwałę  przez
niewypowiedziane cuda”. 

Orygeneś (Homilie na Ewangelię Łukasza 32,6):  „Kiedy Jezuś przeczytał ten fragment,
zwinął „zwoś j,  oddał śłudze i uśiadł. A oczy wśzyśtkich w śynagodze były utkwione w
nim”. Teraz roś wniezż , jeśś li tego chcecie, waśze oczy mogą bycś utkwione w Zbawicielu w tej
synagodze,  tutaj,  w tym  zgromadzeniu.  Kiedy  kierujeśz  moc  wzroku  śwego  śerca  ku
mądrośści i prawdzie oraz kontemplacji Jednorodzonego Boga, twoje oczy wpatrują śię w
Jezuśa.  Błogośławione  to  zgromadzenie,  o  ktoś rym  Piśmo  SŚwięte  śświadczy,  zże  „oczy
wśzyśtkich były utkwione w Nim!” Jak bardzo bym chciał,  zżeby to zgromadzenie dało
takie  śświadectwo.  Pragnę,  aby  oczy  wśzyśtkich  (katechumenoś w  i  wiernych,  kobiet,
męzżczyzn i dzieci) — nie oczy ciała, ale oczy duśzy — wpatrywały śię w Jezuśa. Kiedy na
niego  śpojrzycie,  waśze  twarze  będą  lśśnicś  śświatłem jego  śpojrzenia.  Będziecie  mogli
powiedziecś: „SŚwiatło Twego oblicza, Panie, odciśnęło na naś śwoś j znak”.

Interpretacja tekstu w nauczaniu Kościoła

Ewangelie jako historia Jezusa

Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, 18:

18.  Ewangelie  bowiem  nie  chcą  uchodzicś  za  wyczerpującą  biografię  Jezuśa,
odpowiadającą normom wśpoś łcześnych nauk hiśtorycznych. Mimo to  wyłaniające się z
nich  oblicze  Nazarejczyka  ma  solidny  fundament  historyczny,  poniewazż  tworząc  go
Ewangeliśści śtarali śię gromadzicś  wiarygodne śświadectwa (por. Łk 1, 3) i opieracś  śię na
dokumentach, ktoś re poddane zośtały wnikliwemu rozeznaniu Kośścioła.

Wypełnienie proroctw Izajasza w Chrystusie

„Jezuś  czyta  fragment  Izajaśza  61,1–2,  gdzie  prorok zapowiada  przyjśście  Pana,  ktoś ry
uwolni śwoś j lud od jego uciśkoś w. Tak więc ten fragment moś wi nam o dwoś ch rzeczach —
o zbawieniu, ktoś re Boś g przynieśie śwemu ludowi, oraz o ośobie wybranej, namaśzczonej
przez Pana, aby to uczynicś. Jezuś moś wi im, zże te dwa elementy bośkiego planu śpełniły
śię w nim. Po pierwśze, „przez te czyny i śłowa Chryśtuś uobecnia Ojca wśśroś d ludzi” (Jan
Paweł II, Dives in misericordia, 3). Po drugie, moś wiąc, zże proroctwo wypełnia śię teraz w
Nim (w. 21),  Jezuś śugeruje,  zże  prześłaniem zbawienia jeśt w rzeczywiśtośści  on śam:
„Poniewazż  „Dobrą  Nowiną”  jeśt  Chryśtuś,  iśtnieje  tozżśamośścś  między  orędziem  a
pośłaniec między moś wieniem, działaniem i byciem” (Jan Paweł II,  Redemptoris missio,
13).
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The  Navarre  Bible:  New  Testament (Dublin;  New  York:  Four  Courtś  Preśś;  Scepter
Publiśherś, 2008), 261–263.

Aktualizacja (fakultatywna)
Ewangelia,  ktoś rej  śłuchamy  podczaś  liturgii  zachęca  naś  do  utkwienia  wzroku  w
Chryśtuśie, kry tłumaczy nam Piśma. Otwiera je dla tych, ktoś rzy z wiarą otwierają dla
niego śwoje śerce. W nich zapiśana jeśt hiśtoria łaśki Bozżej,  wyzwalającej naś ludzi –
ubogich, zniewolonych, niewidomych i uciśśnionych. Pan ogłaśza nam Rok Łaśki.    

Ciekawostki

Zdjęcie biblijne (jeśli możliwe)

Homilia (fakultatywna)

Słowo

Czy jeśt cośś  bardziej kruchego nizż  śłowo, ktoś re wypowiedziane umiera chwilę poś zśniej?
Czy  jeśt  cośś  bardziej  trwałego  nizż  śłowo,  ktoś re  wypowiedziane  mozże  zmienicś  bieg
hiśtorii, ludzkie zżycie, dacś nadzieję lub zabicś? Jeśś li śłowo ludzkie pośiada tak wielką moc,
coś zż  powiedziecś  o  Słowie  Boga,  przez  ktoś re  powśtał  śświat,  ktoś re  jeśt  roś wnocześśnie
czynem i nigdy nie wraca do Niego bezowocne. Dziśś  Słowo Boga zapraśza naś do wejśścia
w śwoś j  śświat.  W jaki  śpośoś b  poruśzacś  śię  w tym śświecie?  Jak odnalezścś  tu  obecnośścś
śamego Pana? Jak uśłyśzecś Jego Słowo dla mnie?

1. Słuchać bez pośpiechu, jak odpoczywający przy źródle wędrowiec

Liturgia  Słowa,  ktoś rą  przezżywamy  podczaś  kazżdej  Eucharyśtii,  to  uprzywilejowany
moment,  w  ktoś rym  Biblia  zapraśza  naś  do  wejśścia  w  śwoś j  śświat.  Liturgii  tej  nie
wymyśśliliśśmy my chrześścijanie,  o  czym mozżemy śię przekonacś  śłuchając dziśiejśzego
pierwśzego  czytania  z  Kśięgi  Nehemiaśza.  Hiśtoria  tej  kśięgi  rozgrywa  śię  w piątym
wieku przed Chryśtuśem, za czaśoś w kroś la perśkiego Artakśerkśeśa, kiedy Izraelici po
okreśie  wygnania  babilonś śkiego  wracają  do  śwojej  ojczyzny.  Jednym  z  głoś wnych
bohateroś w  tamtych  czaśoś w  jeśt  Ezdraśz,  kapłan  i  piśarz,  ktoś ry  prowadzi  pierwśzy
pochoś d  około  dwoś ch  tyśięcy  rodakoś w,  mających  odbudowacś  Jerozolimę  i  zniśzczoną
śświątynię.  W dziśiejśzym pierwśzym czytaniu śpotykamy go juzż  po kilkunaśtu latach,
kiedy  na  dziedzinś cu  odnowionego  domu  Bozżego  przewodniczy  obchodom  SŚwięta
Namiotoś w. 

Liturgia tego śświęta do złudzenia przypomina naśzą liturgię Słowa. Ezdraśz przynośi
Kśięgę  Prawa,  Torę,  i  czyta  ją  wobec  wśzyśtkich,  męzżczyzn  i  kobiet.  Czyni  to  na
śpecjalnym podwyzżśzeniu, odpowiednik poś zśniejśzej bimy w śynagodze i naśzej ambony
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w kośściele. Słowo Bozże czytane jeśt z dodatkiem objaśśnienia, ktoś re czynią lewici – to
naśze  kazanie.  Prawdopodobnie  objaśśnienia  śprowadzały  śię  do  tłumaczenia  Tory
śpiśanej w języku hebrajśkim na aramejśki, ktoś rym moś wili Izraelici po latach niewoli.
Wreśzcie  po  śkonś czonym  czytaniu  Ezdraśz  błogośławi  lud,  ktoś ry  śtojąc  odpowiada
„Amen”. Taki ścenariuśz liturgii śłowa do dziśś  dnia obśerwowacś mozżna w śynagogach, w
pierwśzym wieku po Chryśtuśie przejęliśśmy go takzże my chrześścijanie.

Oproś cz  tych podobienś śtw w liturgii  Ezdraśza  na  śzczegoś lną  uwagę  zaśługuje  jeśzcze
kilka momentoś w. Uśzy wśzyśtkich, piśze autor, zwroś cone były ku Kśiędze Prawa (Ne 8,
3). Mozżna śobie wyobrazicś  atmośferę śkupienia, milczenie, ktoś re panowało woś wczaś na
placu  śświątynnym  i  jeden  głoś,  ktoś ry  wybrzmiewał  w  tej  ciśzy  i  czytał,  czytał
niezmordowanie,  od  rana  azż  do  południa.  Nikt  śię  nigdzie  nie  śpieśzył,  nikogo  nie
męczyło śłuchanie. Ci, ktoś rzy prześzli długą drogę niewoli, wiedzieli juzż , zże nie mają śię
gdzie  śpieśzycś.  Wielu  z  nich  utraciło  wśzyśtko  podczaś  upadku  Jerozolimy,  wielu
zaryzykowało wśzyśtko wracając  do niej.  Byli  jak zmęczeni  drogą wędrowcy,  ktoś rym
wreśzcie dane było zatrzymacś śię i picś długo, bez pośśpiechu. Pili ze zśroś dła Słowa Bozżego,
Słowa, ktoś re, zapomniane i nie śłyśzane przez lata, znoś w powracało do nich. 

A kiedy Ezdraśz wznioś śł śwoje ręce do błogośławienś śtwa, lud upadł na twarz i oddał
pokłon. Czyzżby kłaniali śię Ezdraśzowi, ktoś ry wśkrześił ich, przyprowadzając na nowo
do kraju przodkoś w? Nie, Izrael oddał pokłon Kśiędze Prawa. Tekśt hebrajśki uzżywa w
tym miejścu czaśownika hwh, ktoś ry oznacza pokłon oddawany śamemu Bogu. Jeśteśśmy
obecni w chwili, kiedy w narodzie wybranym rodzi śię prawdziwy kult Słowa. Poś zśniej,
kiedy najazd rzymśki Tytuśa zniśzczy śświątynię i  rozprośzy ZŻydoś w po całym śświecie,
przetrwa tylko Słowo, w ktoś rym mieśzka Boś g, cześścś  dla Tory, ktoś rą traktowacś będą jako
jego wcielenie. Jej pośświęcacś będą całe śwoje zżycie, śtudiując ją, ucząc śię jej na pamięcś,
recytując w modlitwach. 

2. Słuchać Jezusa, który zaprasza do wędrówki wiary

Takzże  Jezuś,  Słowo  Wcielone,  podczaś  Eucharyśtii  przechodzi  pośśroś d  naś.  Czy
towarzyśzy Mu jakiekolwiek poruśzenie naśzego śerca? Bycś  mozże  nie zauwazżamy Go
nawet,  tymczaśem  ile  napięcia  towarzyśzyło  jego  pojawieniu  śię  w  śynagodze  w
Nazarecie.  Kiedy  powśtał,  aby  czytacś  Piśmo  zawiśły  na  nim  śpojrzenia  wśzyśtkich
zgromadzonych.  Odczytał  fragment  meśjanś śki  z  Kśięgi  Izajaśza,  o  Słudze  Jahwe,  na
ktoś rym  śpoczął  Duch  Pana,  ktoś ry  przywraca  wzrok  niewidomym,  ogłaśza  wolnośścś
uwięzionym, obwołuje rok łaśki. Kiedy zwinął kśięgę i uśiadł, oczy wśzyśtkich wciązż  były
w  Nim  utkwione.  Oczekiwali  wyjaśśnienia.  Nic  prośtśzego,  Słowo  Bozże  na  ten  dzienś
moś wiło  właśśnie  o  Nim.  Mieśzkanś cy  Nazaretu  a  wraz  z  nimi  i  my  oczekujemy  tylko
jednego  wyznania  Jezuśa –  „To  o  Mnie  moś wi  prorok Izajaśz,  ja  jeśtem oczekiwanym
Meśjaśzem”. Tymczaśem Jezuś wypowiada tylko enigmatyczne zdanie: „Dziśś  śpełniły śię
te Słowa Piśma, ktoś reśście śłyśzeli.” W jaki śpośoś b śię śpełniły?- tego juzż  nie dane nam
jeśt wiedziecś. 

Dlaczego Jezuś nie odkrywa śwojej tozżśamośści,  dlaczego nie moś wi od razu,  kim jeśt?
Dlaczego twierdzi, zże wypełniły śię śłowa moświące o uzdrowionych i uwolnionych, śkoro
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nie  uczynił  jeśzcze  zżadnego  cudu,  znajduje  śię  na  początku  śwojej  miśji?  Kiedy
zaczynamy śię wczytywacś  w tekśt Łukaśza zauwazżamy, zże więcej w nim niepokojących
pytanś  nizż  pewnikoś w.  Dopiero  kiedy  zaczynamy  śobie  te  pytania  głośśno  zadawacś,
odkrywamy, czym jeśt rzeczywiśście Słowo Bozże. Nie ma w nim nic z chłodnej pewnośści
nieozżywionego tekśtu.  Słowo to głos Boga, to stojąca za nim żywa Osoba,  chce naś
prowadzicś. Jezuś, naśze Słowo, nigdy nie daje gotowych odpowiedzi na pytania o śwoją
obecnośścś, miłośścś, o naśze powołanie, śenś zżycia i celowośścś  cierpienś . U Niego gotowych
odpowiedzi nie ma. Chce naś do nich doprowadzicś, chce abyśśmy je odkryli - zapraśza naś
w drogę. Jego śłowa krok po kroku będą nabierały coraz bardziej realnych kśztałtoś w.
Niedługo po wydarzeniu w Nazarecie, ktoś re zapowiada Jego miśję, takzże On wyruśzy w
wędroś wkę, w ktoś rej da śię poznacś  jako prorok uzdrawiający i głośzący w mocy Ducha
śłowo  Bozże.  Aby  przekonacś  śię,  kim  naprawdę  jeśt,  trzeba  będzie  czekacś  azż  do
Wieczernika i  Ofiary na krzyzżu.  Jego śłowo śpełni śię  ośtatecznie,  lecz aby to ujrzecś,
trzeba będzie Mu towarzyśzycś cierpliwie i z ufnośścią. 

3. Aplikacja

1) Słowo zapraśza naś dziśś  do tego, abyśśmy przychodząc na Eucharyśtię zrezygnowali na
chwilę z pośśpiechu zżycia, zośtawili przed Panem naśze codzienne śprawy i problemy.
ZŻ eby uśłyśzecś  Jego głoś,  trzeba śię zatrzymacś,  jak wędrowiec,  ktoś ry dotarł do zśroś dła.
Dobrze jeśt picś bez pośśpiechu. Dopiero woś wczaś czucś śmak Słowa. 

2) Wrazż liwośścś na obecnośścś Boga w jego Słowie i emocje, z jakimi przezżywa śię śpotkanie
z Nim, to nieoceniona lekcja, jaką do dziśś  dnia daje nam Izrael. W Kśiędze Nehemiaśza
lud  płacze  śłyśząc  Słowa  Boga,  śłyśząc  śłowa,  ktoś rych  do  konś ca  nie  rozumie,  ale
wyczuwając bliśkośścś  Ośoby, ktoś ra za nimi śtoi. Ezdraśz nakazuje, aby zapomnieli o tym,
co za nimi, o tułaczce i właśnych grzechach. To radośścś w Panu ma bycś ich ośtoją. Boś g nie
przychodzi  w  śwym  Słowie  po  to,  pogrązżycś  ich  w  śmutku  i  rozpamiętywaniu  win,
pragnie przywroś cicś im radośścś zżycia, podarowacś dośświadczenie śwojej miłośści. Czym jeśt
dla Izraela radośścś śpotkania ze Słowem Boga wie kazżdy, kto oglądał liturgię śynagogalną.
Kiedy  w  jej  centralnym  punkcie  Tora  zośtaje  wyjęta  z  aron  haqqodesz i  przechodzi
pomiędzy zgromadzonymi, nie ma nikogo kto by nie śśpiewał i nie pragnął jej dotknącś. To
przechodzi śam Pan.

3) Słowo Jezuśa to Słowo zżycia, ktoś re odpowiada na naśze konkretne zżyciowe śytuacje.
Nie zniechęcajmy śię, kiedy Słowo wydaje śię niezrozumiałe. Częśto potrzeba czaśu, zżeby
dojrzało  i  wydało  owoc  w  naśzym  zżyciu.  W  takiej  chwili  Słowo,  do  tej  pory
niezrozumiałe,  okazuje śię bycś  ratunkiem i drogowśkazem. Dziśś  Boś g zapraśza naś do
tego, abyśśmy przyjęli Słowo jak ośobę Chryśtuśa Pana, jako towarzyśza naśzej wędroś wki
i wraz z Nim przezżywali wśzyśtkie zmienne koleje naśzego ludzkiego zżycia.
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III. Modlitwa powszechna

Zanośmy nasze modlitwy do Ojca w niebie, który mówi do nas słowami Pisma i 
słowami Jezusa Chrystusa.

- „Nie bądzście przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą!” Moś dlmy śię za 
wśzyśtkich ochrzczonych, aby z uwagą wśłuchiwali śię w niośące Bozżą radośścś Słowo, 
ktoś re jeśt im głośzone w Kośściele przez biśkupoś w, kapłanoś w i diakonoś w.

- „Słowa Twe, Panie, są Duchem i życiem”. Moś dlmy śię za chorych i cierpiących, ktoś rzy 
wśłuchują śię z wiarą w śłowa Piśma śświętego, aby Duch SŚwięty napełniał ich duśze 
śwoją uzdrawiającą mocą i coraz głębiej włączał w zbawcze zżycie Chryśtuśa – Pana.

- „Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa”. Moś dlmy śię za wśzyśtkich, ktoś rzy kierując 
śię pychą i egoizmem śą zśroś dłem śporoś w, podziałoś w i nieporozumienś  w Kośściele, aby nie
zrywali z miśtycznego Ciała Chryśtuśa śzaty łaśki i nie wyśtawiali Go na ponizżenie.

- „Duch Pański śpoczywa na Mnie, poniewazż  Mnie namaścił i pośłał Mnie, abym 
ubogim niósł dobrą nowinę, a więźniom wolność”. Moś dlmy śię za katechetoś w, 
kaznodziejoś w, miśjonarzy, moderatoroś w Dzieła Biblijnego, teologoś w i bibliśtoś w, aby 
Duch SŚwięty ośświecał śwoją Mądrośścią ich umyśły i rozpalał śwoją Miłośścią ich śerca 
uzdalniając kazżdego do odwazżnego głośzenia Ewangelii tak młodym jak i dorośłym, a 
zwłaśzcza tym, ktoś rych niśzczą fałśzywe ideologie pochodzące od „ojca kłamśtwa”.

- „Dziś spełniły się te słowa Pisma, ktoś reśście śłyśzeli”. Moś dlmy śię za naśzych braci i 
śiośtry, ktoś rzy odeśzli z tego śświata, aby w Niebie z radośścią oglądali dobro, ktoś rego 
dokonali na ziemi będąc pośłuśzni Słowu Bozżemu.
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- „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu”. Moś dlmy śię za naś 
ucześtniczących w niedzielnej Eucharyśtii, abyśśmy czerpali z niej moc do zżycia we 
komunii z Bogiem, naśzym Stwoś rcą i Ojcem. 

Panie, nasz Boże, Ty kierujesz do nas swoje słowo zapisane księgach Starego i 
Nowego Testamentu, przyjmij nasze pokorne modlitwy, do których ono nas 
pobudziło. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.        
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