
   
 

IV Niedziela Wielkanocna  8 V 2022 
 

 

J 10, 27-30 (Biblia Tysiąclecia) 
  

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie 

wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.  Ojciec mój, 

który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego 

Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.   

  

 
 

"Ewangelia według Jana"                                                              
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Francis Martin, William M. Wright IV.  Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

W czasie święta Chanuki  (J 10, 22-30) 

 

ST: Ps 23; Mch 10,1-8 

NT: Łk 22,66-71; Dz 3,1-11 

KKK: Trójca Święta, 253-260 

Lekcjonarz: czwarta niedziela Okresu Wielkanocnego (rok C) 

 

 

Krąg Biblijny  nr 37 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

każdego!   SP i LO im. św. Jana Pawła II                                

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



[10, 22]   Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia 

świątyni. Było to w zimie.  

 

Opowieść przeskakuje kilka miesięcy do przodu, do Święta Poświęcenia Świątyni, 

które obchodzono w zimie, mniej więcej w grudniu (żydowski miesiąc Kislew). 

Święto trwało osiem dni i upamiętniało ponowne poświęcenie świątyni w czasie 

powstania Machabeuszy.  

Raz jeszcze Jan wiąże Jezusa z żydowskim świętem liturgicznym. 

 

[10,23]  Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.  
 

W czasie tego święta Jezus przechadzał się w świątyni,  w portyku Salomona. 

Portyk Salomona stanowił część murów zewnętrznych świątyni. Był długi, 

kolumnowy, otwarty od wschodu na świątynny dziedziniec. Uważano, że jest dziełem 

króla Salomona, budowniczego pierwszej świątyni jerozolimskiej (zob. Dz 3,1-11)
1
. 

Według Raymonda Browna informacja dotycząca miejsca przebywania Jezusa jest 

historycznie wiarygodna:  

"W zimie, gdy zimny wiatr zawiewa od wschodu, znad rozległej pustyni, Jezus 

znajduje się we wschodnim przedsionku Świątyni, jedynym portyku, którego mur 

mógł chronić od wschodniego wiatru"
2
. 

 

 

[10,24]  Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: Dokąd będziesz nas trzymał 

w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie.   
 

Żydzi otaczają Jezusa i pytają o Jego tożsamość: Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, 

powiedz nam otwarcie! 

Pytanie o to, czy Jezus jest Mesjaszem, powracało w czasie Święta Namiotów 

(7,26.31.40-43).  

Zebrany tłum dyskutował nad tym między sobą i teraz Żydzi, tu zapewne 

zarządzający Świątynią, pytają Jezusa wprost: "Czy Ty jesteś Mesjaszem?"; 

 To samo pytanie zada Jezusowi Kajfasz - w relacji synoptyków                         

z procesu przed Sanhedrynem (Mt 26,63-65; Mk 14,61-62; Łk 22,66-67). 

Rozmówcy Jezusa oczekują jasnej odpowiedzi, wyrażonej otwarcie, a nie ukrytej w 

języku symboli i metafor, jaką otrzymali w Mowie o Dobrym Pasterzu. 

                                                           
1
 Zob. Józef Flawiusz, Wojna żydowska 5.1.185; tenże, Dawne dzieje Izraela 15,11.3 

2
 R. E. Brown ss, The Gospel according to John, AB 29, t.1, s. 405 



 

 Tło biblijne:  Święto poświęcenia świątyni (Chanuka) 

  

Święto Poświęcenie Świątyni jest bardziej znane pod swoją hebrajską nazwą, Chanuka 

("Poświęcenie"). 

W roku 168 p.n.e. terytorium królestwa Judei pozostawało pod rządami grecko - 

syryjskiego króla Antiocha IV Epifanesa. Rozpoczął on wielkie prześladowania Żydów. 

Zakazał pod karą śmierci religijnych praktyk i zbezcześcił świątynię, stawiając w jej wnętrzu 

bluźnierczy posąg pogańskiego boga. 

To stało się zarzewiem buntu wśród części Żydów, co z kolei doprowadziło do zbrojnego 

powstania zwanego powstaniem Machabeuszy, od przydomka przywódcy rewolty - Judy 

zwanego Machabeuszem, czyli "Młotem". 

Wskutek trwających kilka lat walk o wyzwolenie żydowscy powstańcy odzyskali 

świątynię. Poddali ją rytualnemu oczyszczeniu i ponownie poświęcili, by można było znów 

sprawować w niej kult. 

Aby to uczcić i podziękować Bogu za zwycięstwo oraz odnowienie kultu (1 Mch 4,55-

56.59; 2 Mch 1,9.18), ustanowiono radosne, trwające osiem dni święto, podobne do Święta 

Namiotów.  

W tradycji żydowskiej utrwalił się zwyczaj zapalania świec, na pamiątkę ponownego 

rozpalenia świątynnych świeczników
3
. 

 

[10,25] Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, 

których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie.  
 

Jezus wielokrotnie mówił o sobie jako o posłanym przez Ojca (7,28-29; 8,16.24 - 

29.38.42), ale jego słuchacze nie rozumieli: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. 

Nie wierzą, bo próbują zrozumieć Jezusa, używając własnych kategorii, a nie Jego 

(8,23). 

 Wiara jest niezbędnym warunkiem zrozumienia Jezusa oraz Jego 

objawienia i kluczem do tego zrozumienia. 

 

Ponieważ przeciwnicy Jezusa nie wierzą Jego słowom, Jezus odwołuje się do 

swoich czynów: Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą                 

o Mnie. 

Dzieła, których dokonał Jezus jawnie, świadczą o Nim (5,36), a cudowne znaki 

ujawniają Jego tożsamość i misję (9,3-5). 

                                                           
3
 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela 12.7.7; b. Szabat 21b 



W słowach i czynach Jezus powiedział wiele o swojej tożsamości. Ale kluczem do 

ich zrozumienia jest wiara w Syna Bożego, której brakuje Jego słuchaczom. 

 

[10,26-27]  Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. (27) Moje owce 

słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną  

 

Jezus wyjaśnia brak wiary swoich słuchaczy, przywołując metaforę z Mowy                   

o Dobrym Pasterzu: Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. 

Owcami Jezusa są ci, którzy w Niego uwierzyli i żyją w osobistej więzi z Nim: 

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną (10,3-4,14). 

Inaczej niż przeciwnicy Jezusa, uczniowie wiedzą, że On jest Mesjaszem (pytanie 

zostało postawione w 10,24), ponieważ znają Go przez wiarę. 

 

[10,28]  I Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich 

z mojej ręki. 

 

Jezus wyjaśnia, że "pastwisko" (10,9), na które wyprowadza swoje owce, to życie 

wieczne. 

Przyszedł On, by dać życie w nadmiarze i obfitości (10,10), a Jego wierni 

zwolennicy nigdy nie zginą ani duchowo, ani w żaden inny sposób. 

Krótka uwaga Jezusa: i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki, mówi o opiece, jaką 

pasterz roztacza nad owcami, chroniąc je przed atakami wilka. 

Ten sam czasownik harpadzo - "wyrwać/porwać" - został bowiem użyty także w 

odniesieniu do wilka, który "porywa" owce (10,12). 

Jak modli się psalmista:  

"Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną". 

 

[10,29-30]  Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie 

może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 

 

Jezus może błogosławić i chronić swoje owce dzięki swojej więzi z Ojcem, który 

jest większy od wszystkich. 

Ojciec przyciąga uczniów do Jezusa i dał Mu ich jako dar (6,37.39;17,6). 



Pismo Święte przedstawia Boże owce jako Jego wyłączną własność; tu zostają one 

ukazane jako własność Ojca i Jezusa. 

Jezus powiedział: "nikt nie wyrwie ich z mojej ręki", teraz zaś dodaje:  

I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 

Władza i opieka, jaką Jezus sprawuje nad owcami, jest tą samą władzą, którą ma 

nad nimi Ojciec. Dlatego też Jezus mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 

W kontekście tej Ewangelii wspomniana wypowiedź Jezusa oznacza, że On i Ojciec 

są jednym w swojej postawie i działaniu wobec owiec. 

Prowadzony przez Ducha Świętego Kościół, dochodząc do sformułowania swojej 

doktryny o Trójcy Świętej, odkrył, że "jedność" pomiędzy Ojcem i Synem, o której 

mówi ten tekst, nie odnosi się jedynie do działania, lecz także do samego ich istnienia. 

 A to oznacza, że Ojciec i Jezus działają z tą samą Bożą mocą, 

ponieważ razem z Duchem Świętym dzielą jedną Bożą 

naturę4
. 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (10,22-30) 

 

Tu i w następnej scenie (10,31-39) Jezus mówi o swojej jedności z Ojcem. 

Relacja między Ojcem i Synem, a także Duchem Świętym to tajemnica Trójcy 

Świętej. 

 Trójca znajduje się w samym sercu życia chrześcijańskiego. 

Przez człowieczeństwo Jezusa Bóg wchodzi w głęboką, intymną więź ze 

swoim ludem - dosłownie staje się jednym z nas.  

 Czyni to, by ludzie mogli dojść do udziału w wiecznej wymianie 

miłości, którą jest Trójca. 

Jak to w swojej sławnej formule przedstawił św. Atanazy:  

Słowo Boże "stało się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem"5
. 

Udział w Boskim życiu Trójcy to pastwisko, na które prowadzi nas Dobry Pasterz. 

                                                           
4
 KKK, 236, 253-256, 258 

5
 Św. Atanazy Wielki, O wcieleniu Słowa (PG - Patrologia Graeca: 25b, 192b), za autorami Komentarza. Zob. 

też KKK, 460 



 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 
 

Owce idą za pasterzem 
 

Żydzi chcieli Go za to oczernić, że nazwał się synem Dawida. On zaś im 

odpowiedział, że jest Synem Boga. A w jaki sposób? Posłuchajcie: „Odpowiedział im 

Jezus: Mówię wam, a nie wierzycie. Czyny, które wykonuję w imię Ojca mego, 

świadczą o Mnie, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich” (J 10, 25nn). 

Już uprzednio pouczyłem was, które to są owce; bądźcie więc owcami. Stają się 

owcami, wierząc; są owcami, idąc za pasterzem; owcami są, nie gardząc swoim 

Odkupicielem; są owcami, wchodząc przez bramę; są owcami, wychodząc i znajdując 

pastwiska; są owcami, zażywając wiecznego życia. Dlaczego więc im powiedział:   

„Nie jesteście z owiec moich”?  

Bo wiedział, że na wieczną zgubę są przeznaczeni, a nie nabyci dla wiecznego życia 

za cenę Jego krwi.  

 

 „Owce słuchają głosu mego, Ja je znam i one idą za Mną. I daję im życie 

wieczne”.  

Oto są pastwiska. O ile pamiętacie, poprzednio powiedział: „I wnijdzie i wynijdzie, i 

pastwiska znajdzie” (J 10, 2). Weszliśmy przez wiarę, umierając, wychodzimy. Lecz 

jak weszliśmy przez bramę wiary, tak będąc wierzącymi z ciała, wychodzimy przez 

samą wiarę, abyśmy mogli znaleźć pastwiska. Życie wieczne nazywa się dobrym 

pastwiskiem. Tam nie usycha żadna roślina, wszystko się zieleni, wszystko kwitnie. 

Tam tylko znajduje się życie. „Dam im – mówi – życie wieczne”. Dlatego szukacie 

jakichś oszczerstw, bo myślicie o życiu obecnym.  

 „A nie zginą na wieki”.  

Jakbyś się domyślał, iż tak im powiedział: Zginiecie na wieki, bo nie jesteście z 

moich owiec.  

 „Nikt ich nie wyrwie z ręki mojej”.  

Przyjmijcie to uważnie: To, co mi dał Ojciec mój, większe jest niż wszystko. Co 

może wilk? Cóż może złodziej i zabójca? Gubią tylko tych, którzy na wieczną zgubę są 

przeznaczeni.  

 



O owcach tych mówił apostoł:  

 „Zna Pan tych, którzy są Jego” (2 Tm 2, 19);  

 „A których przeznaczył, tych i wezwał, a których wezwał, tych                                     

i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił” (Rz 8, 30).  

Z owych owiec ani wilk nie porywa, ani zbójca nie zabija. Jest pewny ich liczby Ten, 

który wie, co za nie dał.  

To właśnie znaczy to, co powiedział: „Nikt ich nie wyrwie z ręki mojej”.  

 

 Św. Augustyn 
 

Aby byli jedno ... 

 

Tak więc sam Syn Boży – Słowo Boże, a zarazem Pośrednik Boga i ludzi (1 Tm 2, 

5), równy Ojcu jednością Bóstwa i podobny nam przez przyjęcie ludzkiej natury – jako 

człowiek wstawia się za nami u Ojca, nie tając jednak, że jako Bóg – stanowi jedno                          

z Ojcem. 

To właśnie mówi wśród innych rzeczy: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, 

którzy dla słowa ich uwierzą we Mnie, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we 

Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni byli jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie 

posłał. A chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby byli jedno, jako i My jedno 

jesteśmy”     (J 17, 20–22). 

Nie powiedział: Abyśmy Ja i oni byli jedno, choć jako Głowa Kościoła i ze względu 

na to, że Kościół jest Jego Ciałem, mógł powiedzieć: abyśmy Ja i oni stanowili nie 

jedno, ale Jednego, ponieważ głowa i ciało to jeden Chrystus. 

Ale okazuje swoje Bóstwo współistotne z Ojcem – dlatego na mym miejscu mówi: 

 „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30) – w swoim porządku, to jest w równości tej 

samej współistotnej natury, chce, aby ci, którzy są Jego, stanowili jedno, lecz w Nim, 

ponieważ bylibyśmy do tego niezdolni sami z siebie, będąc rozdzieleni przez różne 

pożądliwości i chciwości i przez nieczystość grzechu. 

Toteż zostali oczyszczeni przez Pośrednika, ażeby w Nim być jednością. Pewnie, że 

stanowią oni jedność, z racji tej samej natury, w której wszyscy ludzie śmiertelni stają 

się równi aniołom. Ale – co więcej – są jednością przez tę samą bardzo zgodną wolę, 

jednomyślną w pragnieniu tej samej szczęśliwości, jak gdyby jednego ducha, stopioną 

w ogniu miłości.  

Takie jest znaczenie słów: „Aby byli jedno, jako i my jedno jesteśmy”.  



Jak Ojciec i Syn jednym są nie tylko równością natury, ale również i woli, tak i ci, 

których jest Pośrednikiem w obliczu Boga, mają być jednością nie tylko dlatego, że są 

tej samej natury, również i przez wspólnotę miłości. 

 

 

 List Klemensa do Koryntian 
 

Hymn do Chrystusa 

 

Wędzidło nieujeżdżonych źrebców, ptaków zabłąkanych skrzydło, okrętów sterze 

niezawodny, królewskich jagniąt pasterzu, twe dzieci pełne prostoty zgromadź ku 

świętej chwalbie, ku szczerym pieniom nieskalanymi usty, wodzowi dziatek – 

Chrystusowi.  

Królu świętych i Słowo Ojca na wysokościach, którym wszystko poskramia, 

Mądrości rządco, podporo w trudach, pełen wiecznej radości, Jezu, ludzkiego rodzaju 

Zbawco, Pasterzu i oraczu, sterze i wędzidło, niebiańskie skrzydło świętej gromady.  

Rybaku ludzi śmiertelnych, co ocaleni być mają z morza wszelakiej złości. Ty ryby 

święte z wrogiej fali słodyczą życia przynęcasz – bądź wodzem owiec rozumnych, 

Pasterzu święty, bądź wodzem, o Królu dziatek niewinnych!  

Ślady Chrystusa – droga do nieba. 

Słowo odwieczne, wiek nieskończony, światłość wieczna, zmiłowań źródło. Tyś 

sprawcą cnoty w życiu godziwym chwalącym Boga hymnami.  

Jezu Chryste! Niebiańskie mleko, co z piersi słodkich Oblubienicy, z darów 

Twojej mądrości wytryska, my, dzieci Twoje, świeżymi wargami pijemy przy piersi 

Słowa, rosą Ducha syceni. W prostocie pieśnią chwały i szczerym hymnem 

Chrystusowi Królowi składamy świętą odpłatę za naukę żywota.  

Śpiewajmy razem, śpiewajmy w świętej skromności Synowi przepotężnemu!  

Chórem pokoju – my, narodzeni z Chrystusem.  

Lud Boży skromny,  

śpiewajmy wszyscy pospołu, ku chwale Boga pokoju! 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Nowy rozdział- Dz 13, 14.43-52 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 
 

Usłyszymy o wydarzeniu, które zdecydowało o zmianie strategii 

Apostołów. Odtąd już nie ku Żydom, ale ku poganom kierowali Słowo. 

 

 MISJA PAWŁA 
 

W wielkanocnej lekturze Dziejów Apostolskich, które opisują młody Kościół 

pośród swojej podstawowej aktywności – głoszenia Słowa, przenosimy się do 13 

rozdziału. A to oznacza, że pierwsze czytanie pochodzi nie z części poświęconej 

historii Kościoła w Jerozolimie (rozdziały 1–12), ale misji św. Pawła. Samo powołanie 

Pawła jest opisane w rozdziale 9.  

Od rozdziału 13 rozpoczyna się opis misji Pawła. Pozostanie on głównym 

bohaterem już do końca Dziejów Apostolskich. 

 

 ANTIOCHIA PIZYDYJSKA 

 

To początek misyjnej drogi Pawła. Wcześniej, wraz z towarzyszami, odwiedził on 

Seleucję i Cypr (zob. Dz 13,4–12). 

W Antiochii Pizydyjskiej Łukasz opisuje nabożeństwo w tamtejszej synagodze, 

podczas którego przełożeni synagogi proszą Pawła o słowo zachęty dla ludu. Paweł 

ogłasza kerygmat (zob. Dz 13,13–42). 

 

 ZWROT KU POGANOM 

 

Pierwsze czytanie opisuje – poza pierwszymi dwoma zdaniami – wydarzenia z 

następnego szabatu. Zwróćmy uwagę na popularność Piotra i Barnaby, wokół których 

gromadzi się całe miasto, by słuchać słowa Bożego, oraz na zazdrość Żydów i na 

zmianę dotychczasowej, przyjaznej postawy.  



Zauważmy, że w wyniku tych wydarzeń Apostołowie kierują swe kroki do pogan, 

których wielka liczba przyjmuje Ewangelię. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego 

 "Skoro jednak odrzucacie je ... zwracamy się do pogan" 

 Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj 

 

Biblijny insider 

   

"Sekta" 

 

Dwaj wielcy apostołowie Ewangelii, Paweł i Barnaba, docierają do Antiochii 

Pizydyjskiej. Głoszą tam Słowo o Jezusie w synagodze, spotykając się z pobożnymi 

Żydami i prozelitami i zachęcając ich do wytrwania w łasce Boga. Dopiero zdobywszy 

sobie zaufanie Izraelitów, gromadzą w szabat niemal całe miasto, tych, którzy chcą 

usłyszeć Słowo o Jezusie. 

 I właśnie wtedy Słowo napotyka na zdecydowany opór Żydów, którzy nie chcą 

go słuchać.  

Z kerygmatu Pawła można wywnioskować, dlaczego Ewangelia zostaje odrzucona 

przez Żydów: skazanego przez autorytety żydowskie Chrystusa głosi ona jako 

Zbawiciela, w Nim widzi wypełnienie się proroctw, ogłasza Jego zmartwychwstanie, 

usprawiedliwienie w Nim. „Sekta" chrześcijańska uznaje Jezusa za Mesjasza. 

 

Zwrot ku poganom 
 

Sekta chrześcijańska, jak myślą o niej Żydzi, nie tylko dramatycznie myli się co do 

Jezusa, ale kwestionuje także rolę Prawa jako drogi zbawienia, centralną dla judaizmu: 

ogłasza niemoc Prawa, które nie było w stanie zgładzić ludzkich grzechów.  

Nic dziwnego, że Żydzi nie chcą Pawła i Barnaby słuchać i wyrzucają apostołów 

ze swego miasta. Według Pawła i Barnaby wypełniają się wówczas słowa proroka 

Izajasza z Pieśni o Słudze Pańskim (por.  LINKI) – Mesjasz ma stać się 

światłością nie tylko dla Izraela, ale dla najdalszych krańców świata. 



Apostołowie czynią to, co nakazywał Jezus w miejscach, które nie chcą słuchać 

Jego Ewangelii – strząsają proch z nóg i ruszają dalej. Podobnego gestu dokonywali 

Żydzi wracający z ziemi pogańskiej do Izraela. Następuje ważny zwrot – Ewangelia 

wędruje ku poganom, którzy przyjmują ją z radością i w Duchu Świętym. 

Słowo ma moc 
 

Wydaje się, że dwaj wielcy głoszący, Paweł i Barnaba, zostali pokonani. A jednak, 

jak pisze Łukasz, Słowo rozszerzało się po całym kraju. Ci, którzy byli przeznaczeni 

do życia, uwierzyli. 

Słowo ma samo w sobie moc, która pokonuje zewnętrzne przeciwności i zdobywa 

ludzkie serca. Jest jak ziarno, które wystarczy, że zostanie rzucone, a rozwija się                      

i rośnie, głoszący nie wie jak.  

To Słowo daje życie, które nie kończy się na tym świecie. Uczniowie pełni wesela              

i Ducha pośród przeciwności głoszą Ewangelię Zmartwychwstałego. Doświadczają 

radości, która jest zapowiedzią radości nieba, radości tych, którzy zmartwychwstają. 

 

CZY WIESZ, ŻE 

 

Strategia głoszących wprowadziła ich kroki najpierw do synagogi. Tam głosili 

Ewangelię o Chrystusie, zyskując często wyznawców pośród prozelitów, pobożnych 

pogan nawróconych na judaizm. To czas kiedy Kościół stanowi jeszcze jedno z 

synagogą. Na horyzoncie rysuje się już rozłam. Żydzi radykalnie odrzucają 

Ewangelię o Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. 

 

LINKI 

 

 „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce 

ziemi” (Dz 13,47) 

Iz 49,6: To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i 

sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje 

zbawienie dotarło aż do krańców ziemi 

 

 

 



I czytanie :      Dz 13, 14.43-52 

 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień 

sobotni do synagogi i usiedli.  A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i 

pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie 

starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.  

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa 

Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc 

sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli 

odważnie: Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie 

je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do 

pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, 

abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się                      

i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.  

 Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.  

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych 

obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich 

granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium,  a uczniów 

napełniało wesele i Duch Święty.  

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Bazyli Wielki 

 

Wobec tych, co nie chcą uwierzyć 

  

Rozdział 35. „O tym, że trzeba odstąpić od tych, którzy nie chcą uwierzyć mimo 

wszelkiego starania, jakie wobec nich okazano”. 

 

 Z Ewangelii św. Mateusza: „Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków 

i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem 

zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie 

chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty” (23, 37). 

 



 Z Dziejów Apostolskich: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam 

[Żydom]. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych 

życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem pokazał nam Pan: 

«Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce 

ziemi»” (13, 46) 
 

 Z Listu do Tytusa: „Sekciarza po jednym lub drugim upomnieniu się 

wystrzegaj, wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy 

czym sam na siebie wydaje wyrok”
6
. 

 

 

 Orygenes 

 

Kopiący studnie i ci, którzy się im sprzeciwiają 

 

W taki więc sposób Izaak kopie studnie, „które kopali słudzy jego ojca”. Sługą jego 

Ojca był Mojżesz, który wykopał studnię Prawa; sługami Jego Ojca byli Dawid, 

Salomon i prorocy oraz ci wszyscy, którzy spisali księgi Starego Testamentu, księgi 

które zasypało brudne rozumienie żydowskie.  

Kiedy Izaak chciał je oczyścić i wykazać, że wszystko, co mówili prorocy i Prawo, 

o Nim mówili (J 5, 46), wówczas Filistyni spierali się z nim. On jednak odszedł od 

nich: nie może bowiem przebywać z tymi, którzy w studniach chcą mieć ziemię, a nie 

wodę. I mówi im: „Oto dom wasz zostanie pusty” (Mt 23, 38).  

Kopie więc Izaak nowe studnie, a raczej kopią je słudzy Izaaka.  

Sługami Izaaka są: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan; sługami jego są: Piotr, Jakub                

i Juda; sługą jego jest Apostoł Paweł;  

oni wszyscy kopią studnie Nowego Testamentu. 

Wszelako i o te studnie toczą spory ci, „których dążenie jest przyziemne” (Flp 3, 

19), ci, którzy nie pozwalają kopać nowych studni ani oczyszczać starych.  

Sprzeciwiają się studniom ewangelicznym, toczą spory ze studniami apostolskimi. 

A ponieważ wszystkiemu się sprzeciwiają i ze wszystkim się spierają, przeto do nich 

odnoszą się słowa: „Skoro sami uznaliście się niegodnymi łaski Bożej, 

zwróćmy się do pogan” (Dz 13, 46).  

 

                                                           
6
 Reguły moralne 70, 35, tł. ks. J. Naumowicz, Źr. Mon 5, 1994, 222   


