
     

 

V Niedziela zwykła    5   II   2023 
 

Mt 5,13-16 

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci 
swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i 

podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto 
położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na 

świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło 
jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który 

jest w niebie». 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

➢ Św. Jan Chryzostom 

 

Sól ziemi, światłość świata 
 

 

 „Wy jesteście solą ziemi”. [Chrystus] mówi jasno, że nakazuje to jako obowiązek.  

Nie dla życia bowiem waszego – mówi – ale dla całego świata została wam dana ta 

nauka, ani też nie wysłałem was do dwóch tylko miast, ani do dziesięciu, ani do stu, ani 

do jednego narodu jak niegdyś proroków, lecz na ziemię, na morze, na cały świat, i to n a 

świat zepsuty.  

Krąg Biblijny  nr 6 
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Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



W słowach bowiem: „Wy jesteście solą ziemi” wyraził, że cała natura ludzka jest 

skażona i zepsuta grzechami. Dlatego więc wymaga od nich wielu cnót, które są 

konieczne  i pożyteczne, by dbać o lud. Cichy bowiem, skromny, miłosierny, 

sprawiedliwy nie zamyka tylko w sobie tych cnót, ale się stara, aby te zbawienne zdroje 

spływały także i na innych dla ich pożytku.  

Ten zaś, który jest czystego serca, który pokój czyni, który jest prześladowany za 

prawdę, oddaje swe życie dla dobra powszechnego. Nie myślcie więc – powiada – że do 

zwykłych walk was prowadzę, albo że mówię do was o małych rzeczach.  

„Wy jesteście solą ziemi”. Cóż więc? Czy po to, aby naprawić to, co zgniłe? 

Bynajmniej! Niemożliwą bowiem rzeczą byłoby, aby naprawili przez dodanie  soli to, co 

już było zepsute. I tego też nie uczynili, ale to, co zostało odnowione i od zgnilizny 

uwolnione, zaprawili solą, utrzymując i zachowując je w tej świeżości, w jakiej od Pana 

otrzymali.  

Uwolnienie bowiem od zgnilizny grzechów było dziełem Chrystusa, to zaś, aby nie 

popadali w dawną zgniliznę, było dziełem ich gorliwości i zabiegów. Czy widzisz, jak 

powoli [Chrystus] pokazuje, że są znakomitszymi niż prorocy?  

Powiada bowiem, że są nie tylko nauczycielami Palestyny, ale całego świata i to nie 

tylko nauczycielami groźnymi. Jest bowiem rzeczą zadziwiającą, że byli poszukiwani bez 

podchlebiania się, bez nadskakiwania, przeciwnie – piekąc i gryząc jak sól.  

Nie dziwcie się więc – powiada – że pominąwszy innych do was przemawiam i 

prowadzę na liczne niebezpieczeństwa. Poznaliście, do jakich miast, narodów i ludów 

chcę was wysłać jako przewodników; dlatego chcę, abyście nie tylko wy sami byli 

roztropni, ale i innych roztropnymi czynili. Tacy zaś, na których zbawienie innych 

polega, powinni być przezorni i tak wielką posiadać cnotę, iżby jej mogli użyć na pożytek 

innych. Jeślibyście takimi nie byli, natenczas i sobie samym nie wystarczycie. Nie 

zżymajcie się więc, jak gdyby te słowa były przykre. Zepsuci bowiem z waszą pomocą 

mogą się podnieść; gdyby się zaś to wam przytrafiło, zgubicie i siebie, i innych.  

Dlatego im do większych dzieł przystępujecie, tym więcej potrzebujecie gorliwości. 

Toteż [Chrystus] powiada: „Lecz jeśli sól zwietrzeje, czymże ją posolą? Na nic się już 

nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi”. 

 Inni bowiem, chociaż tysiące razy upadają, mogą otrzymać przebaczenie, ale gdy 

upadnie nauczyciel, jest pozbawiony wszelkiego usprawiedliwienia i poniesie najcięższą 

karę.  

Słysząc zaś słowa: „Gdy wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie 

wszystko zło na was z mego powodu” (Mt 5, 11), aby nie bali się wystąpić, powiedział: 

Gdybyście nie byli na to gotowi, zostalibyście wybrani nadaremnie.  

Nie tego bowiem trzeba się obawiać, aby o was źle mówiono, ale tego, abyście nie 

okazali się obłudnymi: wtedy będziecie solą zwietrzałą i nogami was podepczą. A gdy 

zawsze będziecie z nimi surowo postępować, wtedy choćby źle o was mówiono, cieszcie 

się.  



To bowiem jest właściwością soli, że miękkich gryzie i jątrzy. Tym sposobem z 

konieczności nastąpią złorzeczenia, które wam jednak zupełnie nie zaszkodzą, ale które 

świadczyć będą o waszej nieugiętości. A jeżeli z obawy przed tymi rzeczami porzucicie 

siłę, która wam przystoi, wtedy znosić będziecie daleko cięższe udręczenia, gdyż ludzie 

o was źle mówić będą i wszyscy będą wami pogardzać: to bowiem znaczy być 

podeptanym.  

Następnie przystępuje [Pan] do wznioślejszego porównania: „Wy jesteście 

światłością świata”.  

Znowu świata, a nie jednego narodu, ani dwudziestu miast, ale całego świa ta; 

[jesteście] światłością, którą widać, [światłością] o wiele jaśniejszą od promieni tego 

słońca – jak owa sól duchowa.  

I najpierw wspomina sól, a potem światłość, byś poznał, jak wielka jest korzyść słów 

ostrych i jak wielki pożytek płynie z wzniosłej nauki.  

Bo ściąga, a nie pozwala się rozpłynąć i prowadząc do cnoty sprawia, że zaczynamy 

widzieć. „Nie może być zakryte miasto na górze położone; ani nie zapalają świecy i 

nie kładą jej pod korzec”.  

Znowu ich pobudza do doskonalszego życia, pouczając, by  się mieli na baczności, 

gdyż oczy wszystkich są na nich zwrócone  – ale także zjednacie chwałę Boga, a znowu 

czyniąc przeciwnie i ludzi zgubicie, i imię Boskie wystawicie na bluźnierstwo.  

 

 

 

 

 

Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

Kazanie na Górze, czyli budowa nowej Świątyni 

Pańskiej 

 

W dolinie czekały na nich liczne rzesze. Rabbi stał na stoku wzgórza i przemawiał do 

zgromadzonych, a mówiąc do nich, w mowie swojej zebrał wszystkie nauki, przykazania, 

zachęty i przestrogi, które dotychczas wygłaszał w różnych miejscach i w różnym czasie.  

Ponieważ wypowiedział je teraz na podwyższeniu Góry, na jej wyniosłości, już samym 

położeniem miejsca, z którego przemawiał, określił uświęcony charakter mowy. Posłańcy 

lub, jak ich później nazywano, apostołowie, wielokrotnie byli świadkami Jego 

przemówień, wygłaszanych w miastach, miasteczkach i wsiach, pod gołym niebem nad 

brzegami Jeziora Galilejskiego, w cieniu dębów i drzew figowych, ale teraz, gdy usłyszeli 

Jego słowa wypowiedziane z wysokości Góry, zaskoczeni byli ich innością.  

Były one wprawdzie i przedtem doskonałe w swojej harmonijnej pełni, ale tym razem 

utwierdzone utwierdzeniem ostatecznym, zabrzmiały głosem Ustawy, ustanowionej na 

całą wieczność. Stojąc u stóp wzgórza i słuchając Jego mowy, w któ rej zebrał, skupił, 



uporządkował i skodyfikował wszystko, co dotychczas wypowiedział, ujrzeli nagle, jak 

z Jego nauk i myśli, niby ze skrzętnie zgromadzonego budulca, powstaje niebotyczny 

gmach Nowej Świątyni.  

Na skalistej opoce, na niewzruszonej podwalin ie kładł Budowniczy ciężkie bloki 

kamienne, olbrzymie, przygniatające swoim ciężarem słowa o miłości, na nich wzniósł 

rząd trudnych słów o przebaczaniu i przezwyciężaniu zła, a na nich z kolei słowa o 

czystości myśli i zamiarów, a znów na tych słowach położył słowa o obowiązku utajonej 

modlitwy, a wreszcie na samym szczycie tej budowli — rosła ona coraz wyżej i wyżej 

— umieścił słowo o doskonałości człowieczej, równej doskonałości Bożej.  

Wszyscy więc oni, apostołowie, uczniowie i lud przytłoczeni gigantyczną wielkością 

Nowej Świątyni, chcąc nie chcąc poddawali się jej ogromowi, który wywoływał w nich 

lęk zmieszany z podziwem i czcią.  

Stali u stóp mocnych, kamiennych murów, zbudowanych z nieomylnych ustaw, 

przykazań, nakazów i zakazów, ostrzeżeń i gróźb, i zachwyconym spojrzeniem 

obejmowali tę mądrą budowlę, u dołu osadzoną roztropnie i głęboko w granitowej opoce 

miłości, przeobrażającej się w strzelistym locie ku górze we wszechogarniające 

przebaczenie, w nieposzlakowaną czystość, w modlitwę utajoną, a na samym szczycie w 

doskonałość nadludzką.  

... Cóż to za Dom, który Jeszua ben Josef zbudował na naszych oczach ze swoich nauk 

i przykazań? — pytał lud.  

... Dlaczego prowadzi do niego wąska i niewygodna ścieżka? — pytał lud, patrząc na 

pnącą się po stoku górskim wyboistą dróżkę.  

... Jak wejść do wnętrza tego Domu przez ciasną bramę, jakże ciasną, małą i 

niewygodną w porównaniu z Bramą Owczą i z Bramą Złotą, i z Bramą Piękną, z tymi 

szerokimi i wspaniałymi bramami, prowadzącymi do Świętego Miasta i Świątyni 

Pańskiej? — pytali faryzeusze we wnętrzu swoim. — I dlaczego powiedział, że szerokie 

bramy i przestronne drogi prowadzą do zatracenia? — dodawali po namyśle.  

Widzieli Jezusa wciąż przemawiającego na wysokości Góry, a wraz z każdym 

wypowiedzianym przez Niego słowem o wypełnieniu Ksiąg Prawa i Proroków, o 

miłowaniu nieprzyjaciół, o myślach nieujawnionych, o przysięgach, o przebaczeniu, o 

miłosierdziu, o drzewie dobrym, rodzącym dobre owoce, o modlitwie ukrytej i poście 

utajonym, o źródle, belce i źdźble, i o domu stawianym na opoce — Nowa Świątynia 

Pańska coraz bardziej umacniała się, potężniała, olbrzymie ciosane kamienie wiązały się 

z sobą, przylegały do siebie coraz szczelniej, zespalały się, wrastały w siebie i trwały 

niezachwianie, chociaż tych murów nie wznosiły niezliczone rzesze  robotników — 

trzydzieści tysięcy robotników pracowało nad budową Świątyni Salomonowej, siedem 

tysięcy tragarzy dźwigało bloki kamienne, osiemdziesiąt tysięcy rozłupywało skały, a 

trzy tysiące nadzorców nadzorowało lud roboczy — ale postawił je z kilkuset słów jeden 

Człowiek, który stał na stoku Góry i przemawiał z jej wzniosłego wywyższenia. —  



Powiadam wam — wołał Jezus i gwałtownie poruszał wyciągniętymi przed siebie 

rękami, jakby potrząsał gałęziami dojrzałej oliwki, z której pragnął strząsnąć jak 

najwięcej owoców — powiadam wam, miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze 

tym, którzy was nienawidzą, i módlcie się za swoich prześladowców, abyście byli synami 

waszego Ojca Niebieskiego, który każe słońcu swojemu wschodzić nad złymi i dobrymi 

i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i grzeszników.  

Bo jeżeli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jaką stąd macie zasługę? Czy i 

celnicy tego nie czynią? Przecież nawet i grzesznicy miłują tych, którzy im miłość 

okazują. A jeżeli tylko swoich przyjaciół pozdrawiacie, to cóż szczególnego czynicie? 

Czyż i poganie tego samego nie czynią? A jeżeli świadczycie dobrodziejstwa tym, którzy 

wam dobrze czynią, jakaż jest wasza zasługa? Przecież i grzesznicy to czynią. A jeżeli 

pożyczacie tylko tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż jest wasza zasługa? 

Przecież i grzesznicy udzielają sobie wzajemnie pożyczek, żeby to samo z powrotem 

otrzymać.  

Wy jednak miłujcie nieprzyjaciół i dobrze im czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając 

się za to niczego. A wtedy nagroda wasza będzie obfita. Bądźcie więc doskonali, jak 

doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.  

Bądźcie miłosierni, tak jak Ojciec wasz jest miłosierny.  

 

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a 

wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Albowiem nie ma 

drzewa dobrego, które by złe rodziło owoce, ani też złego drzewa, które by przynosiło 

owoc dobry. Wszelkie bowiem drzewo poznaje się po owocach. Czyż zbiera się 

winogrona z ciernia albo figi z ostu? Tak więc wsze lkie drzewo dobre rodzi dobre owoce, 

a drzewo złe przynosi złe owoce. Wszelkie drzewo nierodzące dobrych owoców wytną i 

w ogień wrzucą. A więc po ich owocach macie je poznać.  

Dobry człowiek wydobywa dobro z dobrego skarbca swojego serca, a zły wydobywa 

ze złego zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta człowieka.  

Tak wołał Jezus i wciąż potrząsał rękami, a apostołom, uczniom i ludowi zdawało się, 

że za każdym ruchem Jego rąk wielka obfitość owoców spada na ziemię.  

Ale teraz twarz Jego, która dotychczas mimo uniesienia była pogodna, spochmurniała, 

prostopadła zmarszczka między brwiami w kształcie pierzastej strzały pogłębiła się, i 

znów Rabbi wyciągnął przed siebie ręce, i znów gwałtownie nimi potrząsnął, ale nie były 

to już ruchy sadownika potrząsającego  oliwką w porę błogosławionych zbiorów, ale 

wzburzone gesty Sędziego, wydającego wyrok na tych, którzy przeciwstawiali się Jego 

ustawom i nakazom i odrzucali je dla posiadania doczesnych dóbr i lichych, 

niegodziwych majętności, zatłuszczających serca człowiecze.  

— Ale biada wam, bogacze — wołał Jezus gniewnym głosem — albowiem 

otrzymaliście już zapłatę waszą! Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód 



cierpieć będziecie! Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, albowiem w smutku będziecie 

pogrążeni i płakać będziecie!  

Lecz nie gradem płonących kamieni, groźbą i gniewem zakończył swoją mowę. 

Złagodniała twardość Jego słów, przetoczyły się gromy jak odgłos baranich rogów, i z 

uciszonych Jego rąk — były spokojne i nieruchome jak odsłonięty nagle błękit nieba  po 

przejściu burzy — wylało się na ich głowy uzdrawiające błogosławieństwo . —  

 Błogosławieni ubodzy w duchu — mówił Jezus, z lekkim zaśpiewem w głosie 

— albowiem ich jest Królestwo Niebieskie.  

 Błogosławieni cisi, albowiem oni posiędą ziemię.  

 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni.  

 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  

 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  

 Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni nazwani będą synami Bożymi.  

 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem 

ich jest Królestwo Niebieskie.  

Tak im Jezus błogosławił. Lud radował się, bo kochał wszelkie błogosławieństwa. 

Faryzeusze sarkali. Rzesze rozchodziły się do domów, głośno, hałaśliwie, w 

gorączkowym podnieceniu roztrząsając słowa Jezusa. A apostołowie?  

Apostołowie szli pod górę, ku Jezusowi, wspinali się niewygodną i stromą ścieżką, a 

gdy wreszcie zmęczeni, pełni lęku przystanęli w połowie drogi, by zaczerpnąć tchu, 

ujrzeli nad sobą uśmiechniętą twarz Rabbiego i wyciągnięte do nich dłonie.  

Wtedy bez słowa padli na twarze, albowiem uważali, że przed obliczem Jego słów, 

których widoma obecność wciąż dokoła nich trwała, ich nędzne usta powinny być ciche, 

bardzo ciche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustyn Pelanowski - "Ogień"                                                          

Komentarze do Ewangelii św. Mateusza 

 

 

Ślepota Oświecenia   Mt 5,13-15 

 

"Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby 

świeciło wszystkim, którzy są w domu" (Mt 5,15) 
 



Francuska rewolucja miała obalić reżim królewski i stać się blaskiem oświecenia dla 

całego świata. Czy to jednak nie jest symboliczne, że deputowani, którzy zbierali się w 

sali posiedzeń, często chorowali na zapalenie oczu z powodu słabego wietrzenia 

pomieszczenia, a Mirabeau, jeden z przywódców nawet przemawiał z zawiązanymi, 

zaropiałymi oczami? 

Ślepe oświecenie! 

Postępowe hasła głoszące równość wszystkich ludzi okryły jednak śmiertelnym 

cieniem całą Francję. Nieprzekupny Robespierre 20 prailiara (nazwa jednego z miesięcy 

w kalendarzu republiki) ogłosił doskonałą religię Istoty Najwyższej, a sam uczynił się 

symbolicznym najwyższym kapłanem, dwa dni później ogłosił dekret wykluczający 

jakąkolwiek obronę przed trybunałem rewolucyjnym. 

W ciągu pięciu miesięcy zginęło na gilotynie w samym Paryżu dwa tysiące dwieście 

siedemnaście osób. A wszystko to uczynił, by ulżyć najuboższym!  

Jak powiedział Bernard Lewis, Francuzi od czasów rewolucji przeżyli dwa cesarstwa, 

dwie monarchie, dwie dyktatury i pięć republik i wcale nie można być pewnym, czy 

osiągnęli ideał demokracji. 

Nawet najszczersza wola sprawiedliwości bez pomocy Boga wyrodnieje w 

terror. 

❖ Nie jesteśmy w stanie bez Boga być ludzcy ani czynić cokolwiek dobrego.  

❖ Nasze czyny bez ognia Ducha Świętego szybko tracą blask i stają się mrokiem 

przerażającym nawet nas samych. 

Nie wierzę w tak zwaną ludzką dobrą wolę. 

Wierzę, że kiedy Jezus mówił do uczniów, aby byli światłem świata, nie stawiał im 

zadania, które mieli wypełnić o własnych siłach, lecz pragnął, aby oni pozwolili 

Duchowi obdarowywać światłem ludzkość. 

 Chodziło Mu więc o ukierunkowanie człowieka, by umożliwił jedynie 

Duchowi działanie przez ludzkie czyny . 

Nie jest przypadkiem, że znak ognistych języków objawia się, ukazuje się dopiero po 

zesłaniu Ducha. 

Byli jak lampy zdolne do dawania światła. Ale bez Ducha jesteśmy tylko lampami 

bez oliwy i bez ognia. Zapału nie wzbudza się samemu, musi on być udzielony.  

Prawdziwą rewolucją oświecającą ludzkość jest 

głoszenie Ewangelii, 

która nade wszystko jest adresowana na pierwszym miejscu do najuboższych i 

żyjących w ciemnościach odrzucenia przez społeczeństwa. 

➢ Zawsze mnie intrygowały słowa Jezusa, by tak świeciły moje czyny, aby ludzie 

nie mnie chwalili, tylko Boga. 



Dobry czyn, ten, który jest pełen światła, ma mnie samego postawić w cieniu, by 

widoczny był tylko Bóg w świetle. 

Każdy mój religijny akt, a szczególnie oświecanie ewangelizacją, ma mnie stawiać                  

w najgłębszym cieniu, by światło Boga przedostawało się do ludzi bez żadnych 

aberracji. 

 

 Najistotniejszym zadaniem ewangelizacyjnym jest w małości i skromności 

wydobywać światło tajemniczego planu Boga, jaki ma On względem 

ludzi. 

Pisze o tym Paweł: 

"  Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić 

poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa  i wydobyć na światło, 

czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy 

wszechrzeczy. " (Ef 3,8-9) 

Plan ten dotyczy życia nieśmiertelnego, o czym zresztą z zapałem dowodzi znowu 

Paweł w innym liście, twierdząc, że Chrystus "przezwyciężył śmierć, a na życie                        

i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię" (2 Tym 1,10-11). 

Sytuacja bowiem naszego świata przypomina tę, która miała miejsce w Egipcie przed 

wyjściem Izraela w Paschę. 

❖ Świat jest Egiptem pogrążonym w ciemnościach. Gdy nastała 

zapowiedziana przez Mojżesza plaga ciemności, tylko Izraelici mieli 

światło w domach. 

❖ Nie tyle mieli światło lamp czy ognisk, ile raczej światło na drogę 

wyjścia  z życia bez nadziei. Wiedzieli, że nie umrą w Egipcie, wierzyli, 

że uda im się przejść do innej rzeczywistości. 

 

I to jest właśnie światłem Ewangelii:  

         ona daje nadzieję na życie poza śmiercią. 

 

 

 

 

 

 

 



Bp Grzegorz Ryś - "Moc słowa" 
 

 

Światło Kosmosu   Mt 5, 13-14 

 

Uderzył mnie kiedyś - wreszcie! - Jezusowy logion z Kazania na górze - często przez 

nas powtarzany, recytowany z pamięci, wyśpiewywany: "Wy jesteście solą dla ziemi 

... Wy jesteście światłem świata" (Mt 5,13-14). 

W greckim tekście Mateusza czytamy: Phos tou kosmou. "Świat" dla którego 

światłem mają być uczniowie Jezusa, to kosmos (kosmou). 

Byłem zdumiony: czy kosmos - usłyszałem w sobie pytanie - potrzebuje w ogóle 

takiego światła? Czy nie wystarczą mu wszystkie tak precyzyjne i tak mozolnie przez 

człowieka odkrywane prawa fizyki? Po co astronomowi w zrozumieniu kosmosu 

znajomość ośmiu błogosławieństw, dla których ów Jezusowy logion stanowi pointę?  

A może jednak Jezus chce przed nami odsłonić bardzo istotną i nie teoretyczną 

prawdę? 

❖ Prawdę o odpowiedzialności człowieka za cały wszechświat. Za kosmos. 

❖ Prawdę o tym, że nasze moralne wybory i decyzje mają następstwa nie tylko               

w ludzkim świecie. Mają wartość nie tylko jako możliwy punkt odniesienia 

dla tych, którzy w sposób wolny i świadomy kształtu ją swoje życie zgodnie                        

z odkrytymi (zaproponowanymi im) ideałami moralnymi. 

Błogosławieństwa chwalą ubóstwo, cichość (łagodność), pragnienie sprawiedliwości 

i zdolność (jeśli trzeba) cierpienia dla niej, miłosierdzie, czystość serca (a więc także 

intencji - prostolinijność, wolność od zakłamania), umiłowanie i działanie na rzecz 

pokoju. 

Czy mają one jakikolwiek sens dla kosmosu?  

To może postawmy to pytanie jakby z drugiej strony:  

➢ czy człowiek postępujący wbrew logice błogosławieństw nie stanie się 

wcześniej czy później zagrożeniem dla całego wszechświata?  

➢ czy chciwość i arogancja, gwałcenie wszelkich praw i brak przebaczenia, 

dwulicowość i wojna - nie niosą ze sobą konsekwencji wykraczających daleko 

poza nasze najbliższe otoczenie? 

➢ czy nie spychają świata (kosmosu) w jakieś przerażające ciemności (brak 

światła)? 



Człowiek - zwłaszcza w ostatnim czasie - zrobił bardzo wiele, aby poznać prawa, 

które rządzą wszechświatem. Chciałby je zapewne zresztą nie tylko poznać, ale i n a nie 

wpływać. 

Czy będzie to czynił (czy już czyni) odpowiedzialnie?  

 

 

 

Między retoryką a Ewangelią- 1 Kor 2, 1–5 

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

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

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

Paweł był wykształconym mówcą. A jednak wyrzeka się skutecznych zasad 

retoryki i sposobów skutecznego przekonywania. Zna i głosi tylko Jezusa 

Chrystusa. 

 

❖ KORYNCKIE FRAKCJE 
 

     Przypomnijmy, że w kolejne niedziele słuchamy wybranych fragmentów Pierwszego 

Listu św. Pawła do Koryntian. List najlepiej pokazuje, jak znakomicie aposto ł potrafił 

odnieść swe rozważania teologiczne do aktualnych problemów wspólnoty. Obecnie 

Paweł rozprawia się z pierwszym problemem, który dotknął wspólnotę chrześcijan w 

Koryncie: z podziałami. Wspólnota, traktując apostołów jak współzawodniczących ze 

sobą filozofów i retorów, skupia się w grupach Apollosa, Pawła, Kefasa, a nawet 

Chrystusa. 

 

❖ MĄDROŚĆ KRZYŻA 

 

     Jak już wiemy, na kanwie problemu podziałów wśród wspólnoty w Koryncie Paweł 

głosi naukę o wyższości mądrości Bożej nad mądrością ludzką, partykularną. To 

mądrość Krzyża. Jezus stał się mądrością chrześcijan, choć w oczach świata jest ona 

traktowana jako coś „niemocnego”. 

 

 

 



 

❖ ZNAĆ TYLKO CHRYSTUSA 
 

     Przed nami początek 2 rozdziału. Usłyszymy świadectwo Pawła o tym, co jest dla 

niego jedyną wiedzą i mądrością: co stoi u podstaw jego głoszenia. Zauważmy, że 

Paweł ma świadomość, iż dzięki temu wiara Koryntian będzie się opierała nie na 

mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Postanowiłem bowiem […] nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa 

Chrystusa, i to ukrzyżowanego 

 Aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej 

 

TRANSLATOR 
 

• Tak też i ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc  słowem 

i mądrością, głosić wam świadectwo Boże (1 Kor 2, 1)  

Dosłownie: nie przybyłem w doskonałości, wyższości (hyperoche), autorytecie 

słowa, aby głosić wam tajemnicę (mysterion) Bożą 

Rzeczownik hyperoche obejmuje znaczeniem ideę nadmiaru, doskonałości, 

ważności. Służy jako tytuł honorowy i opisuje się nim wschodzące gwiazdy. Retoryka 

(nazywana po prostu logos, „słowo”) służyła do panowania nad innymi. Jako taka 

według Pawła nie ma nic wspólnego z tajemnicą Krzyża Chrystusa. 

 

Biblijny insider  

 

➢   Retoryka Pawła 
 

     Jak twierdzą historycy i znawcy jego listów, apostoł Paweł miał wykształcenie 

retoryczne, które jako człowiek bogaty mógł wynieść jeszcze z Tarsu. Ze wszech miar 

wskazane byłoby użycie retoryki w Koryncie, w którym mówcy wszelkiej maści 

rywalizowali o serca i umysły słuchaczy. Z 1 Kor 1–2 wiemy, że sami Koryntianie 

traktowali posługujących w mieście apostołów do pewnego stopnia jak profesjonalnych 

mówców, okazując im wsparcie i łącząc się w grupy Apollosa, Kefasa itd. 



     Głoszenie Ewangelii w Koryncie, mieście, w którym ścierały się różne religie, szkoły 

filozoficzne, kultury, gdzie ze Wschodu na Zachód płynął strumień pieniędzy                               

i interesów, nie należało do łatwych. 

➢     Ewangelia, nie retoryka 
 

     Paweł wyrzeka się retoryki jako podstawowego narzędzia, którym będzie zdobywał 

serca słuchaczy. Oczywiście będzie z niej korzystał, komponując listy i mowy, ale nie 

wierzy, że może ona zapewnić zwycięstwo Ewangelii w Koryncie czy jakimkolwiek 

innym mieście grecko-rzymskiego świata. 

     Ewangelia sama w sobie ma moc przemieniania ludzkich serc i umysłów.                              

Od głoszących oczekuje się tylko, aby byli jej wiernymi przekazicielami. Misji takiej 

nie może wypełnić człowiek, który zachowuje się, jakby próbował zająć miejsce Boga, 

który podkreśla wagę samego siebie, swoich talentów i mocy, głosząc Boże Słowo.                  

W ten sposób odziera się Ewangelię z obecnej w niej mocy Ducha. Działanie Ewangelii 

najwyraźniej widać w tych, którzy ogołacają się z ludzkiej mocy, uznają swoją słabość 

i zapraszają Boga, aby działał przez nich. 

 

➢     Jak Ukrzyżowany 
 

      Paweł w swoim głoszeniu Ewangelii w Koryncie upodabnia się do Ukrzyżowanego. 

Przez jego słabość, bojaźń i drżenie  ma przemawiać moc Zmartwychwstałego i Jego 

Duch, nie ludzka elokwencja i mądrość. Apostoł nie lęka się swoich słuchaczy. Lęka się 

i drży przed tajemnicą Krzyża i mocy Ewangelii, których nie chce zniweczyć i zasłonić 

swoją osobą. 

 

1 Kor 2, 1–5 
 

(1) Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem 

i mądrością głosić wam świadectwo Boże. (2) Postanowiłem bowiem, będąc wśród 

was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. (3) I 

stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. (4) A mowa 

moja i moje głoszenie nauki nie miały nic  z uwodzących przekonywaniem słów 

mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, (5) aby wiara wasza opierała się 

nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 

 

 


