
   

 

XIII Niedziela zwykła  26 VI 2022 
 

 

Łk 9,51-62  (Biblia Tysiąclecia) 
 

Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do 
Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do 
pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt.  Nie przyjęto 
Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan 
rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył 
ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka.                  
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się 
udasz!  Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz 
Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: 
Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać 
mojego ojca!  Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś 
królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi 
najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek 
przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego. 
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"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
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Jezus zwraca swoje oblicze ku Jeruzalem   (Łk 9, 51 - 62) 

 

ST: 1 Krl 19,19-21; 2 Krl 1,9-11; Iz 50,7; Ml 3,1 

NT: Łk 13,22; 17,11; 19,28; Dz 19,21 II Mt 8,19-22 

KKK: podróż Jezusa do Jerozolimy, 557; Jezus nie ma gdzie spocząć, 544 

Lekcjonarz: trzynasta niedziela zwykła (rok C); Łk 9,57-62: obrzędy konsekracji 

dziewic i profesji zakonnych 
 

[9,51]   Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił 

udać się do Jerozolimy.  
 

Znaczące wydarzenia w życiu Jezusa mają miejsce zawsze w określonym czasie, 

zgodnie z planem Boga (zob. 2,6.21-22). 

To jedna z takich sytuacji, gdy dopełniały się (symplerousthai) Jego dni, to 

znaczy, gdy zaczynają się rozwijać wydarzenia dotyczące jego eksodosu. Wyjścia od 

śmierci do chwały (9,22.31.44). 

Te zdarzenia zostają opisane jako Jego wzięcie, co stanowi aluzję do 

wniebowstąpienia (zob. Dz 1,2.11.22). 

To słowo przywołuje na myśl wniebowzięcie Eliasza, którego widzieliśmy obok 

Jezusa podczas przemienienia (2 Krl 2,9-11). 

Po wniebowzięciu Eliasza dwie części jego ducha otrzymał jego uczeń Elizeusz                 

i także Jezus po swoim wniebowstąpieniu da uczniom udział w swoim Duchu 

Świętym, gdy wypełni się (dosłownie: "w czasie wypełnienia się", symplerousthai ) 

dzień Pięćdziesiątnicy (Dz 2,1). 

 

Jezus postanowił (dosłownie: "Uczynił swoją twarz niewzruszoną"1) udać się do 

Jeruzalem. 

 
1 Jest to pewnie zachowany po grecku hebrajski idiom "ustawić swoją twarz" (zob. Ez 6,2; 13,17), który oznacza 
skierowanie spojrzenia, w sensie podjęcia trwałej decyzji - przyp. red. nauk. 



Kluczowego wyjaśnienia dostarcza nam werset z trzeciej pieśni cierpiącego Sługi 

Pańskiego: "Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie 

doznam" (Iz 50,7). 

Jezus, wybrany Sługa Pański (Łk 9,35; Iz 42,1), jest zdecydowany wyruszyć do 

Jerozolimy, świadom, że jest to miejsce, w którym poniesie śmierć, tak jak wcześniej 

prorocy (Łk 13,33-34). 

Inne pokrewne znaczenie "zwrócenia oblicza" to postanowienie proroka, by głosić 

sąd: "Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Jerozolimie, skieruj swą mowę 

przeciwko miejscom świętym i prorokuj przeciwko ziemi izraelskiej!" (Ez 21,7)2. 

Tak jak Ezechiel prorokował zniszczenie Jerozolimy (586 p.n.e.), podobnie i Jezus 

będzie prorokował przeciwko miastu i jego świątyni, przepowiadając jej zniszczenie 

(Łk 13,35; 19,41-44; 21,6.20-24), którego dokonali Rzymianie w 70 roku n.e. 

 

 [9,52-53]   I wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę                        

i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować 

pobyt.  Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy.  

 

Jezus wysłał przed sobą posłańców (dosłownie "przed swoim obliczem"), co 

stanowi odbicie słów z poprzedniego wersetu.  

Posłańcy ci w pewnym sensie kontynuują misję Jana Chrzciciela:  

❖ "Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę" 

(7,27, zob. Wj 23,20; Ml 3,1) i  

❖ "Przygotujcie drogę Panu" (Łk 3,4; Iz 40,3). 

Posłańcy idą, aby przygotować Mu pobyt. 

 

Wyruszając z Galilei i zmierzając w kierunku Jerozolimy, przechodzą przez 

Samarię i wchodzą do pewnego miasteczka samarytańskiego. 

Jego mieszkańcy nie przyjmują jednak Jezusa, ponieważ zmierzał do Jeruzalem3, 

w przekonaniu zaś Samarytan właściwym miejscem oddawania czci Bogu nie była 

Jerozolima, lecz góra Garizim. 

A zatem wrogość Samarytan do Jezusa nie była skierowana osobiście przeciwko 

Niemu, lecz wynikała z ogólnej wrogości panującej między Żydami a Samarytanami. 

 
2 Zob. także Ez 6,2; 13,17; 21,2) 
3 Dosłownie: "Ponieważ Jego oblicze szło w stronę Jeruzalem"; mamy zatem podkreślone po raz trzeci w 
dwóch wersetach mocne postanowienie Jezusa 



To, że na początku środkowej sekcji Ewangelii Łukasza samarytanie nie 

"przyjmują" (dechomai) Jezusa, przypomina nam, jak Jezus nie był "mile widziany" 

(zob. przymiotnik "przyjęty" - dektos, Łk 4,24) w Nazarecie na początku sekcji 

opisującej Jego działalność w Galilei. 

Jezus nie odrzuca jednak Samarytan i co więcej, będzie miał do nich stosunek 

pozytywny (10,33-37; 17,15-19). 

Ostatecznie, w rezultacie misji uczniów Jezusa Samarytanie przyjmą (dechomai) 

Ewangelię (Dz 8,14: " Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria 

przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana ... "). 

[9,54]    Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a 

powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?  

Jakub i Jan oburzeni tym, że Samarytanie odrzucili Jezusa, pytają Go, czy mają 

sprawić, aby ogień z nieba pochłonął mieszkańców miasteczka. 

Jan Chrzciciel mówił o Mesjaszu, który przyniesie ogień (3,16-17). 

Po śmierci Jana jego dwaj uczniowie - trafnie zwani "synami gromu" (Mk 3,17) 

właśnie z powodu swej porywczej gorliwości - mogą chcieć przejąć na siebie rolę 

Jana, by iść przed Jezusem "w duchu i z mocą Eliasza" (Łk 1,17). 

Eliasz bowiem rzeczywiście sprowadzi ogień, by pochłonął jego wrogów, których 

nasłał przeciwko niemu właśnie król Samarii (2 Krl 1,9-12). 

 

[9,55-56]  Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego 

miasteczka.  
 

Słowa uczniów wskazują, że po raz kolejny nie zrozumieli misji Jezusa (Łk 9,45-

46.49), być może zresztą jak i Jan Chrzciciel (7,18-23). 

Jezus pod wieloma względami istotnie przypomina Eliasza, lecz jest równocześnie 

od niego większy. Dlatego zgromił ich. 

Skoro odrzucą Go nawet przywódcy żydowscy (9,22), to można się spodziewać, że 

odrzucą Go także Samarytanie, i dlatego radzi zachować cierpliwość i dopuszcza 

możliwość, że nawrócą się później na Ewangelię (Dz 8,5-6: "Filip przybył do miasta 

Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, 

ponieważ widziały znaki, które czynił."). 

Przypomnijmy sobie również w tym miejscu jego nakaz miłości nieprzyjaciół i 

okazywania innym miłosierdzia (Łk 6,27.35-36). 

Niebawem będzie nauczał w przypowieści, że taka miłość i miłosierdzie winny 

obejmować nawet tradycyjnych nieprzyjaciół, takich jak Samarytanie (10, 29-37). 



Można ostrzec mieszkańców miasteczka (zob. 9,5; 10, 10-11), jednak odpowiedź 

przemocą na to, że nie przyjęli Jezusa i jego uczniów, jest wykluczona. 

Opuszczają oni po prostu to miejsce i udają się do innego miasteczka. 

 

 [9,57-58]    A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, 

dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki 

powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę 

mógł oprzeć.  

Niewłaściwa reakcja Jakuba i Jan pokazuje, że muszą się jeszcze wiele nauczyć, by 

być prawdziwie uczniami Jezusa, wędrówka drogą do Jerozolimy stwarza zaś ku temu 

doskonałą możliwość. 

Słowo "droga" zostanie później użyte w przenośni w dziejach Apostolskich na 

oznaczenie chrześcijańskiego sposobu życia, jest to "droga Pańska" (Dz 18,25)4. 

Gdy zatem wszyscy idą drogą, Łukasz przedstawia  

trzy logiony Jezusa dotyczące uczniostwa. 

Pojawiają się w odrębnych dialogach między Jezusem a nienazwanymi przez 

ewangelistę osobami, które chcą "iść za Nim", gdyż taki zwrot pojawia się w każdym 

z dialogów. 

Nie znamy ostatecznej odpowiedzi każdej z tych trzech osób, a zatem żaden z tych 

dialogów nie jest zakończony, stanowiąc zaproszenie do czytelników (podkr. M. K.)- 

czyli innych osób, które być może postanowią pójść za Jezusem - by zastosowali Jego 

słowa w swoim życiu. 

W pierwszym z tych dialogów ktoś mówi do Jezusa:  

Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz. 

Odpowiadając na te pełne idealizmu a zarazem być może naiwne słowa, Jezus 

uświadamia swojemu rozmówcy poświęcenia, na jakie musi być gotowy Jego uczeń. 

Skoro Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć, uczeń 

podobnie musi być gotów nawet na to, by zrezygnować z domu i rodziny (Łk 18,29). 

Co więcej, okazuje się, że nawet lisy i ptaki podniebne mają swoje nory i 

gniazda. Widać z tego wyraźnie, że Jezus na pewno nie głosi Ewangelii sukcesu! 

 

 
4 Zob. także Dz 9,2; 18,26; 19,9.23; 22,4; 24,14.22 



[9,59-60]    Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, 

pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!  Odparł mu: Zostaw 

umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!  

W drugim dialogu inicjatywa wychodzi od Jezusa kierującego do kogoś słowa 

pójdź za Mną, tak jak wcześniej skierował je do Lewiego (5,27). 

Adresat tych słów wydaje się gotowy pójść za Nim, ale zwleka z odpowiedzią i 

prosi Jezusa, by pozwolił mu najpierw pójść pogrzebać ojca. 

Grzebanie zmarłych rozumiano jako obowiązek religijny (Tb 1,17-19; 2,3-8), 

zwłaszcza grzebanie rodziców (Tb 4,3-4; 6,15; 14,10-13). Pochówek miał zazwyczaj 

miejsce w dniu śmierci (Łk 23,53; Dz 5,5-10). 

Z tekstu nie wiemy, czy ojciec tego człowieka już zmarł, co wskazywałoby, że 

zwłoka będzie krótka. Jeśli jednak nie zmarł, jego prośbę można traktować jako 

wymówkę, odwlekanie na nieokreślony czas odpowiedzi na wezwanie Jezusa pod 

pozorem spełnienia obowiązku religijnego w stosunku do własnej rodziny. 

 

Odpowiedź Jezusa nie dopuszcza jednak zwłoki:  

Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. 

Ten na pozór surowy rozkaz wskazuje, że  

naśladowanie Jezusa powinno być dla nas najważniejszym priorytetem. 

Zwlekanie z odpowiedzią może wskazywać, że ktoś nie jest świadom radykalnego 

charakteru tego zobowiązania. 

W odpowiedniej perspektywie należy wówczas oceniać także swoje obowiązki 

rodzinne i czasami je odłożyć na bok (Łk 8,19-21; 14,26; 18,29) lub przekazać innym, 

którzy jeszcze są "umarli" - innymi słowy, którzy jeszcze nie odpowiedzieli na 

wezwanie Jezusa do bycia uczniem (zob. 15,24.32). 

 

Ten, kto idzie za Jezusem, ma także udział w Jego misji: idź i głoś królestwo Boże. 

Jezus dopiero co wysłał na taką misję Dwunastu (9,1-2) i wkrótce wyśle innych 

uczniów (10, 9.11). Zwlekanie z odpowiedzią oznaczałoby zatem uchylenie się od 

innego ważnego obowiązku, jakim jest głoszenie królestwa. 

 

 



Słowa Jezusa o grzebaniu umarłych można w kontekście tej perykopy interpretować 

także jako znak sądu, który niebawem będzie przepowiadał, ponieważ wiemy już, że 

"ustawił swoje oblicze" ku Jeruzalem (w.51). 

Kiedy prorok Jeremiasz przepowiadał nadciągającą zagładę Jerozolimy i zburzenie 

świątyni przez Babilończyków (586 p.n.e.), w jego wypowiedzi pojawił się podobny 

znak: "Pomrą wielcy i mali w tym kraju, nie będą pochowani i nikt nie będzie ich 

opłakiwał, nikt nie uczyni za nich na sobie nacięć ani się nie ostrzyże" (Jr 16,6). 

Ponieważ Jezus, prócz zapowiedzi sądu czekającego miasta, które nie chcą się 

nawrócić (Łk 10,10-16), będzie także głosił rychłą zagładę Jerozolimy i zburzenie 

świątyni (13,35; 19,41-44), Jego słowa wskazują, że  

z odpowiedzią na Jego wezwanie nie wolno zwlekać. 

 

[9,61-62]     Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi 

najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: 

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do 

królestwa Bożego.   

Trzeci potencjalny uczeń mówi: Panie, chcę pójść za Tobą, jednak podobnie jak 

poprzedni, ma najpierw coś innego do zrobienia i dlatego prosi Jezusa, by pozwolił 

mu pożegnać się z bliskimi w domu. 

Jezus w odpowiedzi podkreśla po raz kolejny, że kto chce być jego uczniem, musi 

być radykalnie zaangażowany, nie może być nim na pół gwizdka: ktokolwiek 

przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego5. 

Prośba potencjalnego ucznia i odpowiedź Jezusa przypominają prośbę Elizeusza 

skierowaną do Eliasza - na którą Eliasz przystał - by Elizeusz, którego Eliasz powołał, 

gdy ten prowadził pług, mógł pójść pożegnać się z rodzicami (1 Krl 9,19-21). 

Tak jak w wypadku ognia z nieba, także i tym razem reakcja Jezusa różni się od 

reakcji Eliasza. 

Jezus jako Mesjasz i Syn Boży (Łk 9,20.35) jest większy niż prorocy Starego 

Testamentu (11,32) i dlatego większe musi być zaangażowanie uczniów. 

Ci, którzy idą za Nim, muszą to robić bezwarunkowo. 

 

 

 
5 W tym porównaniu chodzi o to, że oracz nie może odwracać się za siebie, ponieważ wówczas bruzda, czyniona 
przez pług, będzie krzywa [albo też pług wyjdzie z bruzdy - przyp. red. nauk.] 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

  

➢ Św. Augustyn 

 

Bóg wybrał tych, których chciał 
 

  

Posłuchajcie o rozdziale Ewangelii danej nam przez Pana. Czytamy więc, że Pan 

Jezus postępował w różny sposób. Jeden ofiarował się, by iść za Nim, a jednak został 

zganiony; inny nie odważał się, a jednak go zachęcano; trzeci zwlekał i został zganiony. 

Pierwszy powiedział: „Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek Ty pójdziesz” (Łk 9, 

57nn). Czyż może coś bardziej świadczyć o dobrej chęci, skłonności do dobrego, 

ochoczości i gotowości pójścia za Panem, dokądkolwiek On pójdzie?  

Dziwisz się i mówisz: co to znaczy, że nie spodobał się Panu Jezusowi, dobremu 

nauczycielowi wzywającemu uczniów, aby dać im królestwo niebieskie, człowiek tak 

gotowy? Ponieważ On był tak potężnym nauczycielem, że widział przyszłość, 

rozumiemy, bracia, iż gdyby ten człowiek poszedł za Chrystusem, szukałby swoich 

rzeczy, a nie tych, które są w Jezusie Chrystusie.  

Albowiem Jezus powiada: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do 

królestwa niebieskiego” (Mt 7, 21).  

A człowiek ten należał do takich, którzy nie znają – jak lekarz, który go badał – 

samego siebie. Cóż powiedział? „Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, a Syn 

Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił”.  

Lecz gdzie nie ma? W wierze twojej. Albowiem lisy mają jamy w sercu twoim – 

jesteś podstępny; ptaki niebieskie mają gniazda w sercu twoim – jesteś wyniosły. 

Podstępny  i pyszny jesteś, nie pójdziesz za mną. Jak może iść podstępny za Tym, który 

jest prostotą? 

A do drugiego, który milczał cały czas i nic nie mówił, niczego nie obiecywał, 

powiada: „Pójdź za Mną”. Ile złego widział w tamtym, tyle dobrego w tym. „Pójdź za 

Mną” mówisz do niechętnego. 

Oto masz człowieka gotowego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz”, a Ty 

mówisz do niechętnego: „Pójdź za Mną”. Tego – powiada – opuszczam, bo widzę w 

nim jamy i gniazda. Dlaczego naprzykrzasz się mu; wzywasz go, a on się wymawia?                        

Oto zachęcasz i nie przychodzi, nakłaniasz, a nie idzie. Otóż mówi: „Pójdę najpierw 

pogrzebać ojca mego”. 



Wiara jego objawiła się wobec Pana, lecz pobożność zwlekała. Chrystus Pan zaś, 

kiedy przygotowuje ludzi do Ewangelii, nie chce dać żadnego usprawiedliwienia dla 

cielesnej i doczesnej miłości. Wprawdzie i Prawo Boże powiada to samo i sam Pan 

obwinia Żydów, że łamali nakazy Boże.  

I Paweł Apostoł w swoim Liście przytacza słowa, mówiąc:  

„To jest to pierwsze przykazanie z dołączeniem obietnicy”. Jakiej?  

„Czcij ojca swego i matkę swoją” (Ef 6, 2). 

Bóg oczywiście to powiedział. Młodzieniec więc wolał słuchać Boga i pogrzebać 

ojca swego. Lecz jest miejsce, jest czas, jest i sama rzecz, która w tej sprawie, temu 

czasowi, temu miejscu służy. Należy uczcić ojca, lecz być posłusznym Bogu. 

Należy miłować rodzica, lecz trzeba nań przedkładać Stworzyciela. Ja – powiada – 

wzywam cię do [głoszenia] Ewangelii, do innego dzieła jesteś mi potrzebny. 

Ważniejsze to niż tamta rzecz, którą chcesz wykonać. Umarł twój ojciec, są inni 

umarli, którzy niech grzebią umarłych. Jacy to są umarli, którzy grzebią umarłych?  

Czyż umarły może być przez umarłego pogrzebany? Jak zapłaczą, jeśli są umarłymi?                 

I przygotują zmarłego, i przynoszą, i płaczą, i są umarłymi, albowiem są niewierni... 

Miłujcie rodziców, lecz przedkładajcie Boga nad rodziców. 

Posłuchajcie matki Machabejczyków, która mówi: „Synowie, nie wiem, jakoście się                

w żywocie moim okazali”. Mogłam was począć, mogłam urodzić, lecz nie mogłam 

nadać wam kształtu. Jego więc słuchajcie, Jego nade mnie przedkładajcie. Nie 

zważajcie na mnie, że bez was pozostanę. Rozkazała i poszli (2 Mch 7, 22–23).  

Tego, czego matka nauczyła synów, Pan Jezus poucza tego, do którego powiada: 

„Pójdź za Mną”. 

Tedy inny uczeń, do którego nikt nic nie powiedział, wychodzi na środek i rzecze: 

„Pójdę za Tobą, Panie, lecz dozwól mi pierwej pożegnać się z tymi, którzy są w 

domu”.  

Zdaje mi się, że to znaczy: zawiadomię moich bliskich, aby nie szukali mnie, jak to 

często się zdarza. I rzecze Pan: „Żaden, co przykłada rękę do pługa, a wstecz się 

ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”. 

Woła cię ukazujący się, a ty patrzysz na to, co znika. Tego więc uczymy się w tym 

rozdziale [Ewangelii], że Bóg wybrał tych, których chciał. 

 

 

 

 



➢ Św. Ambroży 

 

Przedziwne jest działanie Pana 

 

Z tego jednak, że karcił uczniów, którzy chcieli ogień spuścić z nieba na tych, którzy 

nie przyjęli Chrystusa (Łk 9, 54n), widzimy, iż nie zawsze winniśmy występować 

karcąco wobec tych, którzy zgrzeszyli. Niekiedy łagodność bardziej ci pomaga do 

wypróbowania cierpliwości, a temu, który zgrzeszył, do poprawy... 

Przedziwne jest we wszystkim działanie Pana. Nie przyjmuje tego, który bez 

zastanowienia chce się poświęcić, nie gniewa się na tych, którzy niegodnie swego Pana 

odtrącili, aby pokazać, że doskonała cnota nie kieruje się pomstą; że nie ma gniewu 

tam, gdzie jest pełnia miłości; że słabości nie należy wykluczyć, lecz ją wspomagać. 

Dalekie od pobożnych winno być oburzenie, daleką od wielkodusznych chęć pomsty, 

dalekie też nierozważne pokładanie w kimś zaufania i nieostrożna otwartość. Toteż 

owemu [człowiekowi] powiedziano: „Lisy mają nory”.  

Nikt nie jest dopuszczony do tej posługi, kto przedtem nie został wypróbowany. 

Wiara powinna być ostrożna co do udzielania komuś mieszkania, abyśmy otwierając 

wnętrze naszego domu, nie wpadli nieopatrznie w jakąś marną, okrutną niewiarę. 

 

➢ Nerses Sznorhali 

 

Podnieś mnie znowu 

 

Nie słuchałem ożywczego głosu, który nie pozwala pogrzebać swego ojca, ale raczej 

stałem się umarłym z umarłych przez dzieła śmierci pochodzące od Złego. 

Przyłożyłem rękę do pługa słowa, ale nie jako oracz. Ten bowiem nie ogląda się 

wstecz, lecz patrzy na bruzdę, która przed nim się rozciąga. 

A ja porzuciłem radę pochodzącą z góry i drogę wiodącą do nieba, zwróciłem się 

znowu ku podłej ziemi, z której Ty mnie wyciągnąłeś przez swoje zstąpienie. 

Teraz podnieś mnie znowu, spraw, abym wstąpił ku Tobie na niebiosa niebios, nie 

pozwól mi zwrócić się ku nieprzyjacielowi, bo lękam się, by mnie nie rzucił w 

ciemności. 

 
 

 



Wolność według Pawła- Ga 5,1.13-18 
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"Wolność" to nie znaczy "swoboda": ta prowadzi znów do niewoli. 

Wolność to zdolność wyboru dobra. 

 

❖ PAWEŁ OBROŃCA 
 

Kontynuujemy lekturę Listu do Galatów. 

Przypomnijmy: list powstał z konieczności obrony założonych przez Pawła                          

w Galacji wspólnot chrześcijańskich przed napływem i misją judeochrześcijan.                    

Co było tego powodem?  

Galaci to prawdopodobnie potomkowie Celtów, którzy osiedlili się w Azji 

Mniejszej w III w. przed Chrystusem. Paweł głosił wśród nich ewangelię 

usprawiedliwienia przez wiarę w Chrystusa, bez uczynków Prawa. Po jego odejściu 

pojawili się jednak wśród nich misjonarze głoszący konieczność przyjęcia obrzezania    

i zachowywania Tory. 

 

❖ WIARA KONTRA PRAWO 

 

Z rozdziału 3 przechodzimy do 5. W pominiętym fragmencie, podobnie jak w 

czytaniu, które słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, Paweł wciąż wykazuje wyższość 

wiary nad Prawem Zachęca, aby nie poddawać się na nowo pod Prawo, które Paweł 

utożsamia z jarzmem, niewolą. Wzywa do przyjęcia wiary w Chrystusa, która daje 

wolność, zachęca, by żyć według Ducha. 

 

❖ WIARA I WOLNOŚĆ 

 

To przeciwstawienie wiary – Prawu i wolności – niewoli usłyszymy w drugim 

czytaniu. Składa się ono z pierwszego wersetu 5 rozdziału oraz sześciu późniejszych 

wersetów. Zwróćmy uwagę na rozumienie wolności, której Paweł nie utożsamia ze 

swobodą, lecz odpowiedzialnością i miłością. 



Najważniejsze cytaty: 

 

 Ku wolności wyswobodził nas Chrystus 

 Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału 

 Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie 

 

Biblijny insider 

   

➢   Krucha wolność 

 

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus – pisze Paweł do Galatów. W wolności 

trzeba jednak trwać i wytrwać, bo to jeden z tych darów, które są najbardziej 

zagrożone w naszym chrześcijańskim życiu  

Galaci narazili swoją wolność w Chrystusie, wracając do przestrzegania Prawa 

żydowskiego. W Liście do Rzymian Paweł stwierdza, że zagrożeniem dla naszej 

wolności i nowego życia w Chrystusie jest także grzech. Jeśli w nim żyjemy, na nowo 

może wziąć nas on w swoje panowanie, co kończy się śmiercią (zob. Rz 6). 

 O kruchą ludzką wolność trzeba się troszczyć i nieustannie o nią walczyć. O tym, 

jak jest krucha, przekonali się pierwsi rodzice w raju (zob. Rdz 3). 

 

➢   Ciało kontra Duch 

 

Paweł ostrzega, że naszą wolność może zniszczyć ślepe życie dla przyjemności i 

zaspokajanie potrzeb ciała. Apostoł używa tu znanego z filozofii epikurejskiej 

motywu ciała ludzkiego, które jest mieszkaniem i siedliskiem zła. Nie czyni tego 

dlatego, że podziela tę wizję filozoficzną. Paweł utrzymuje, że ciało jest dobre; jest 

częścią naszej osoby, mieszkaniem Ducha i kandydatem do zmartwychwstania (zob. 

Rz 8,9–11). 

Równocześnie jednak może zostać opanowane przez grzech, odpowiedzialny za 

pęknięcie natury ludzkiej. To on sprawia, że ciało wraz ze swymi nieokiełznanymi 

pożądaniami wypowiada wojnę duchowi i przejmuje kontrolę nad ludzką wolą. To, co 

powinno w człowieku harmonijnie współpracować (antropologia Starego Testamentu 

podkreśla jedność pierwiastka cielesnego i duchowego w człowieku), obraca się 

przeciw sobie. 



 

➢   Koncepcje wolności 
 

Jedyne wyjście to pozwolić się prowadzić Duchowi Jezusa, duchowi miłości i 

służby. Naśladując Chrystusa w miłości i służbie, na Jego wzór równocześnie 

wypełniamy całe Prawo i stajemy się wolni (zob. Ga 6,2 • Rz 13,8). 

To koncepcja wolności różna od tej, której uczyli starożytni filozofowie. Epiktet 

mawiał: „Wolnym jest ten, kto żyje, jak chce; kto nie może być zmuszonym ani 

powstrzymanym, ani ograniczonym, kogo wybory są wolne, pragnienia zrealizowane, 

nie wydane na pastwę przeciwności” (Diatr. 4,1,1). 

 

➢   Co to jest wolność? 
 

Według Pawła prawdziwa wolność to nie posiadanie wielu możliwych opcji 

wyboru, ale zdolność do wybierania w życiu dobra. Wolność w Chrystusie oznacza 

zatem oddanie się w niewolę Bożej sprawiedliwości (zob. Rz 6,17–18.20) i na służbę 

braciom (zob. 1 Kor 9,19 • Ga 5,1.13).  

Wzgląd na nich i ich dobro są naturalnym ograniczeniem wolności chrześcijanina 

(zob.1 Kor 10,29). 

Ostatecznie ludzka wolność, jakkolwiek przeniknięta łaską Jezusa, jest tylko 

zapowiedzią tej wolności i pełni życia, którą cieszyć się będą wierzący w „górnym 

Jeruzalem. W wymiarze ziemskim nasza wolność wciąż czeka na swój pełny rozkwit 

w Królestwie Bożym (zob. Rz 8,21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II czytanie :      Ga 5,1.13-18 

 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie 

poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.  

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej 

wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni 

służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: 

Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden 

drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.  

 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania 

ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż 

ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.             

 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli 

Prawa. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wśród wierzących w Galacji zaczęły pojawiać się napięcia. Wielu z nich pod 

wpływem ludzi z zewnątrz doszło do przekonania, że poganie, chcąc iść za Jezusem, 

muszą przyjąć całe Prawo Mojżeszowe. Odwrócili się więc od nauki Pawła, który 

głosił, że do włączenia w Ciało Chrystusa wystarczy wiara, chrzest i dar Ducha 

Świętego. 

W odpowiedzi Paweł napisał niezwykle emocjonalny list. Dał w nim upust swemu 

rozgoryczeniu i ubolewaniu nad tym, że jego bracia i siostry obrócili się przeciwko 

sobie – a także przeciwko Ewangelii, którą im głosił. 

Paweł widział, że przyjęcie fałszywej nauki przez Galatów przynosi złe owoce.                   

W miejsce pokoju, radości i miłości, które dotąd panowały w ich wspólnocie, zaczęła 

pojawiać się niezgoda, rywalizacja, egoizm i zazdrość (Ga 5,20-22).  

Sytuacja nabrzmiała do tego stopnia, że Apostoł musiał ich upomnieć, by się 

„wzajemnie nie zjedli” (Ga 5,15). A stało się to dlatego, że przestali żyć według 

Ducha, który jednoczy lud Boży w miłości i pokorze (Ga 3,3-4). 

 

Fragment ten mówi nam coś bardzo istotnego: jak realne                      

i ważne jest działanie Ducha Świętego! 

 

 



Jest On czymś więcej niż zdaniem w Credo i słowami wypowiadanymi przy 

żegnaniu się znakiem Krzyża Świętego.  

 On jest miłością Bożą wlaną w nasze serca (Rz 5,5).  

 Jest głosem Boga przekonującym nas, że jesteśmy dziećmi Bożymi                

(Ga 4,6).  

 Jest mocą Bożą, która kruszy nasze serca i uczy nas wzajemnie się 

miłować (Ga 5,13). 

Idź więc za radą Pawła i uważaj, by nie wpaść w pułapkę usiłowania życia wiarą o 

własnych siłach, bez pomocy i łaski Ducha Świętego. Poproś Ducha Świętego, aby 

pomógł ci uwielbić Boga na dzisiejszej Mszy świętej. 

Słuchaj Jego głosu w ciągu dnia. Idź za Jego natchnieniami. A On będzie uczył cię 

kochać ludzi, których masz wokół siebie. 

 

„Przyjdź, Duchu Święty i napełnij mnie miłością i łaską!” 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢  Teodoret z Cyru 

 

Powołani do wolności i miłości 

 

 „Trwajcie w wolności, do której wyzwolił was Chrystus, i nie podejmujcie na 

nowo jarzma niewoli”. „Wolnością” jest tu życie, które nie podlega Prawu, 

„jarzmu niewoli” natomiast oznacza postępowanie według Prawa.  

Tak bowiem również Święty Piotr mówi w Dziejach Apostolskich:  

„Dlaczego Boga wystawiacie na próbę, nakładając na kark uczniów jarzmo, 

którego ani przodkowie, ani my sami nie mogliśmy udźwignąć?” (Dz 15, 10)... 

„Wy bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności.  

Zostaliście wyzwoleni z niewoli Prawa. „Tylko nie wykorzystujcie tej wolności 

jako zachęty do ulegania ciału.  



[Apostoł] przechodzi z kolei do zachęty moralnej i nakazuje, aby [jego adresaci] 

dbali o cnotę w swym postępowaniu. „Nie po to – powiada – zostaliście wyzwoleni z 

niewoli Prawa, abyście beztrosko grzeszyli".  

Wynika stąd, że odrzuciwszy przepisy Prawa, nakazuje przestrzegać niezbędnych 

przykazań, przede wszystkim zaś przykazania miłości. Powiada: „Lecz w miłości 

służcie sobie wzajemnie.  

Kto bowiem szczerą żywi miłość, ten nie odżegnuje się od służby temu, kogo 

miłuje. „Całe bowiem Prawo wypełnia się w tym nakazie: «Będziesz miłował 

bliźniego swego jak siebie samego». Całe Prawo możecie wypełnić, wypełniając to 

jedno przykazanie. 

„Jeśli jednak wzajemnie się kąsacie i pożeracie, baczcie byście się wzajemnie 

nie zjedli".  

[Apostoł] daje tu do zrozumienia, że wśród tych, którzy podpadli pod oskarżenie, 

znajdowali się w równym stopniu obrzezani jak i tacy, którzy trwali niezachwianie w 

wierze, jednakże toczyli między sobą walkę – i to zarówno ci, co pochwalali tryb życia 

zgodny z Prawem, jak i ci, którzy wielbili dary łaski.  

Dlatego najpierw skierował ku nim wezwanie do miłości. „Powiadam zaś: 

«Postępujcie według ducha, a nie ulegniecie pożądaniom ciała».  

Jeśli chcecie pokonać namiętności cielesne, wypełniajcie przykazania duchowe. 

„Ciało bowiem dąży do czego innego niż duch, a duch do czego innego jak ciało; 

tak, że nie ma między nimi zgody". „Ciałem” nazywa skłonność umysłu ku temu, 

co pośledniejsze, „duchem” zaś – łaskę, która w nim mieszka; ona bowiem prowadzi 

duszę ku temu, co doskonalsze. Lecz jak można pokonać namiętności cielesne? 

„Abyście nie czynili tego, co chcecie. Nie poddawajcie się złym myślom, to znaczy 

pokonujcie je wspierani łaską Ducha. 

„Jeśli pozwalacie, aby duch was prowadził, nie podlegacie Prawu. Tego bowiem 

Prawo nie udzieliło. Choć bowiem niektórzy żyjąc pod Prawem, osiągnęli łaskę 

duchową, to jednak tylko niewielu z nich otrzymało dar proroctwa. Tutaj zaś 

[posiadają go] wszyscy, którzy przyjęli zbawczy chrzest. 

  

 

 

 

 



➢ Św. Augustyn 

 

Ciało i duch przeciwstawiają się sobie 

 

 „Ciało do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego, niż ciało; te 

rzeczy bowiem wzajemnie sobie się przeciwstawiają” (Ga 5, 17). 

 Słowa te napisał apostoł ze względu na nieujarzmione nawyki cielesne, przeciw 

którym pożąda duch, nie po to, aby zniszczyć ciało, lecz opanowawszy pożądliwości, 

czyli złe skłonności, poddać ciało duchowi, jak tego wymaga porządek natury.  

A ponieważ po zmartwychwstaniu ciało nieśmiertelne będzie żyło całkowicie 

podległe duchowi w zupełnej harmonii, także i w tym życiu trzeba się starać zmieniać 

na lepsze cielesne nawyki, aby nieuporządkowanymi odruchami nie sprzeciwiały się 

duchowi.  

Zanim to jednak nastąpi, ciało dąży do czego innego niż duch, a duch do czego 

innego jak ciało. Duch przeciwstawia się nie z nienawiści, lecz na zasadzie wyższości, 

ponieważ pragnie, aby to, co miłuje, bardziej ulegało lepszemu. Ciało także sprzeciwia 

się nie z nienawiści, lecz skutkiem pęta nałogu, który prawem natury wzrósł 

przekazany przez rodziców.  

Tak więc duch poskramiając ciało, pragnie wyplenić złe nawyki, niczym 

przewrotne układy, żeby nastał pokój dobrych przyzwyczajeń. 

Jednak nawet ludzie zwiedzeni fałszywą opinią, którzy nienawidzą swe ciało, nie 

chcą utracić jednego oka, choćby spełniło się to bez bólu i choćby w pozostałym oku 

zachowali bystrość wzroku nie mniejszą niż w obu oczach, chyba że zmusi ich do tego 

jakaś wyższa racja.  

Ten i podobne przykłady wystarczą tym, którzy bez uprzedzenia poszukują prawdy, 

aby wykazać, jak słuszne jest zdanie apostoła, który powiada:  

❖ „Przecież nikt nigdy nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała". 

Dodaje też:  

❖ „Lecz żywi je i pielęgnuje, jak Chrystus Kościół” (Ef 5, 29). 

 


