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Materiały na Niedzielę Słowa Bożego 

(3 Niedziela Zwykła, rok C, 23.01.2022 r.) 

I. Komentarz biblijny do czytań mszalnych 

Pierwsze czytanie (Ne 8,2-4a.5-6.8-10) 

2 Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli 

przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni 

słuchać. 3 I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, 

od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć; a 

uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. 

4 Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. 

5 Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały 

lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. 6 I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, 

a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i padli 

przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. 8 Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa 

Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. 

9 Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, 

którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu 

waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te 

słowa Prawa. 10 I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie 

słodkie napoje, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem 

poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość 

w Panu jest waszą ostoją». 

1. Wydarzenie o którym opowiada Księga Nehemiasza, mieło miejsce w V 

wieku przed Chrystusem, kiedy Izraelici odbudowali świątynię po powrocie z niewoli 

babilońskiej. Stało się to za sprawą Ezdrasza, kapłana i uczonego w Prawie, 

odpowiedzialnego za odnowę życia religijnego narodu. To z jego inicjatywy w Święto 

Namiotów odbyło się wielkie narodowe czytanie Prawa na dziedzińcu odnowionego 

domu Bożego. Uznał on bowiem, że u początku nowego okresu historii cały naród 

winien wrócić do Prawa Bożego, by na nim budować swoją przyszłość. Uderza 
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uniwersalny charakter świątecznej liturgii, w której brali udział wszyscy zdolni do 

słuchania i rozumienia czytanej księgi Prawa. W przeprowadzeniu tej liturgii Ezdrasza 

wspierali nie tylko lewici, ale również Nehemiasz, namiestnik króla perskiego, świecki 

organizator życia społecznego i administracyjnego w Judzie i Jerozolimie. 

2. W opisie sprawowanej przez Ezdrasza liturgii słowa Bożego można wyróżnić 

szereg istotnych dla niej czynności. Kapłan zajmuje miejsce na specjalnym 

podwyższeniu i na oczach stojącego ludu otwiera księgę. Po wypowiedzeniu przez 

niego uroczystego błogosławieństwa na cześć Boga, lud podnosząc ręce do góry, 

dwukrotnie odpowiada „amen”, a następnie w postawie prostracji oddaje cześć Bogu 

i Jego słowu zapisanemu w księdze Prawa. Po tych wstępnych czynnościach kapłana 

i ludu, w atmosferze ciszy i skupienia, następuje już samo czytanie tekstu Prawa. Po 

dobitnym odczytaniu przez Ezdrasza pewnego fragmentu Prawa miało miejsce jego 

wyjaśnianie przez lewitów, które zasadniczo sprowadzało się do tłumaczenia 

z hebrajskiego na język aramejski, gdyż to jego używali Izraelici po powrocie 

z wygnania. Dzięki temu wszyscy mogli rozumieć słowo Boże i otworzyć się na jego 

zbawcze działanie. Można podziwiać postawę ludu, który niezmordowanie trwał na 

liturgii słowa od rana do południa. 

3. Na zbawczą skuteczność uważnego i otwartego słuchania słowa Bożego 

wskazuje przemiana, jaka dokonała się w sercach słuchaczy. Świadczy o niej płacz ludu, 

który poruszony do głębi usłyszanymi słowami, w ten sposób wyrażał swój smutek i żal 

z powodu wykroczeń przeciw Prawu Bożemu. Był to czytelny znak nawrócenia, który 

wykorzystuje Ezdrasz, a także Nehemiasz i lewici, aby zachęcić wszystkich do 

radosnego świętowania, pełnego ufności w miłującą obecność Boga w swoim słowie i 

naznaczonego braterską miłością, która potrafi dzielić się z potrzebującymi, aby 

wspólnie radować się Bogiem. 

Psalm responsoryjny (Ps 19(18), 8-9.10 i 15) 

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

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, 

świadectwo Pana niezawodne, nierozważnego uczy mądrości. 

Jego słuszne nakazy radują serce, 
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jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. 

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, 

sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. 

Niech znajdą uznanie przed Tobą 

słowa ust moich i myśli mego serca, 

Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu. 

1. Modlitewną odpowiedzią na pierwsze czytanie są wybrane fragmenty z Ps 

19, który jest hymnem uwielbienia Boga. W pierwszej jego części wierzący wychwala 

porządek i niezawodność Bożego stworzenia (ww. 1-7. To dzięki niemu każdy może 

zaufać Bogu we wszystkim. Natomiast druga część psalmu (ww. 8-15) jest pochwałą 

Prawa Bożego, przez które Bóg wprowadza porządek w ludzkie serce, aby człowiek 

mógł żyć w prawdzie i wolności. Z tej pochwały korzysta dzisiejsza liturgia, aby 

w harmonii z pierwszym czytaniem wychwalać Boga za wspaniały i niezwykły dar Jego 

Słowa. 

2. Psalmista zaprasza nas, abyśmy z radością przyjęli dar Prawa Bożego, nim 

się zachwycili i go całym sercem ukochali. Z tej racji używa licznych, bardzo 

sugestywnych określeń, aby przekonać nas do korzystania z tego daru miłującego nas 

Boga. Boże Prawo jest bowiem doskonałe, niezawodne, pokrzepia, uczy mądrości, 

raduje serce, oświeca oczy.  Wszystko to jest możliwe, gdyż wraz z nim otrzymuje się 

łaskę samego Boga, która przemienia i umacnia do wypełnienia objawionej woli Bożej. 

Tak więc Prawo Boże nie jest przejawem jakiejś przemocy i tyranii Boga względem 

nas, ale przejawem Jego bezinteresownej miłości. Wobec niej pozostajemy jednak wolni 

i możemy powiedzieć Bogu „nie”. Nic więc dziwnego, że w psalmie pojawia się myśl 

o szczerości przed Bogiem, o pokornym uznaniu prawdziwości i słuszności Jego 

wyroków oraz modlitwa, aby nasze słowa i myśli podobały się Bogu. Jedynie w Nim 

jest bowiem nasza ostoja i zbawienie. 
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Drugie czytanie (1 Kor 12,12-30) 

Bracia: 12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, 

a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest 

i z Chrystusem. 13 Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić 

jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali 

napojeni jednym Duchem. 14 Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. 

15 Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» – czy 

wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? 16 Lub jeśliby ucho powiedziało: 

«Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała» – czyż nie należałoby do ciała? 

17 Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, 

gdzież byłoby powonienie? 

18 Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki umieszczając każdy z nich 

w ciele. 19 Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? 20 Tymczasem są 

wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. 21 Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie 

jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was». 22 Raczej nawet 

niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; 23 a te, które uważamy 

za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto 

szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, 24 gdyż wobec 

tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak 

ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, 

25 by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się 

o siebie nawzajem. 26 Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne 

członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują 

się wszystkie członki. 

27 Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi [Jego] członkami. 

28 I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie 

nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy 

uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi 

językami. 29 Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są 

nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? 30 Czy wszyscy posiadają łaskę 

uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? 
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1. W czytanym dziś fragmencie z 1 Listu do Koryntian św. Paweł wykorzystuje 

metaforę ludzkiego ciała, aby wyjaśnić tajemnicę Kościoła. Podstawą porównania jest 

organiczna jedność tegoż ciała, chociaż istnieje w nim wielość i różnorodność 

członków. W przypadku Kościoła jedność tę stwarza sam Chrystus za pomocą tego 

samego Ducha. Wierzący w Chrystusa dzięki Niemu zostają włączeni w Jego mistyczne 

Ciało poprzez chrzest „w jednym Duchu” i „napojenie jednym Duchem” poprzez 

eucharystię. To dzięki temu, w odróżnieniu od organizmu państwowego, wszyscy w 

Kościele są równi w powołaniu i łasce. Tym samym nie mają już żadnego znaczenia i 

zostają zniesione wcześniejsze różnice religijne (bycie Żydem lub poganinem), czy też 

różnice społeczne (bycie niewolnikiem lub wolnym). 

2. Jedność Ciała Chrystusa-Kościoła i wynikająca z niej równość wszystkich 

jego członków nie wyklucza jednak ich mnogości i różnorodności. Wynikają one 

z różnych charyzmatów i funkcji pełnionych przez poszczególnych wiernych 

w Kościele. Jednak to dzięki nim Kościół może funkcjonować jako całość, rozwijać się 

i wypełniać swoją misję w świecie. Oryginalność i wyjątkowość każdego członka w 

Kościele pochodzi od tego samego Ducha i ma na celu dobro całej wspólnoty. Dlatego 

nikt nie powinien czuć się w niej gorszym czy niepotrzebnym, albo też wynosić się i 

wywyższać nad innych. Ukazując jedność Kościoła w jego różnorodności, apostoł 

wymienia na końcu różne charyzmaty i zadania z nimi związane. Na pierwszym miejscu 

stawia tych, którzy służą słowu Bożemu, a więc apostołów, proroków i nauczycieli. 

Następnie wylicza charyzmaty związane z czynieniem miłosierdzia, z zarządzaniem i z 

modlitwą językami. Różnorodność tych darów Ducha Świętego nie jest jednak 

zagrożeniem jedności, ale ma jej służyć i ją budować. 

3. Z tak ukazanej tajemnicy Kościoła wynikają pewne konkretne postawy 

i zadania. Aprobując wynikającą z daru Ducha Świętego oryginalność i wyjątkowość 

każdego w Kościele, należy pamiętać o solidarnej współpracy dla dobra całej 

wspólnoty. Prawdziwym zagrożeniem jedności byłaby dominacja nad innymi, brak woli 

współpracy i służby, czy też tendencja do niezależności i separacji. Dlatego nikt nie 

może mówić o drugim: „nie jesteś mi potrzebny”. Co więcej, apostoł nazywa najbardziej 

niezbędnymi członkami te, które uchodzą „za słabsze”, czy „wstydliwe”. W ten sposób 
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podkreśla on konieczność szczególnej troski o najsłabszych i najbardziej 

potrzebujących w Kościele. 

Ewangelia (Łk 1,1-4; 4,14-21) 

11 Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały 

pośród nas, 2 tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami 

i sługami słowa. 3 Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych 

chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, 4 abyś się mógł przekonać o całkowitej 

pewności nauk, których ci udzielono. 

W owym czasie: 414 powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim 

rozeszła się po całej okolicy. 15 On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez 

wszystkich. 

16 Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się 

swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano Mu księgę proroka 

Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: 18 «Duch Pański 

spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 

nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał 

wolnymi, 19 abym obwoływał rok łaski Pana». 

20 Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były 

w Nim utkwione. 21 Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, 

któreście słyszeli». 

1. Na treść dzisiejszej Ewangelii składają się dwa fragmenty z Ewangelii 

Łukasza. Pierwszym z nich jest prolog do całego Łukaszowego dzieła, w skład którego 

wchodzą także Dzieje Apostolskie. Ewangelista jako dobry historyk odsłania w nim 

proces powstawania swego dzieła. Swym początkiem sięga ono samego Jezusa 

Chrystusa, a więc „zdarzeń”, które za Jego sprawą „dokonały się pośród nas”. O wierny 

przekaz Jego słów i czynów zbawczych zadbali „naoczni świadkowie i słudzy słowa”. 

To z ich źródeł ustnych i pisanych korzystał Łukasz, który je „dokładnie zbadał” i 

„opisał”. Uczynił to nie tylko dla Teofila, pierwotnego adresata swego dzieła, ale dla 

każdego, kto chce przekonać się o „całkowitej pewności” i wiarygodności swej 

chrześcijańskiej wiary. 
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2. W drugiej części czytanej dziś Ewangelii pojawia się fragment z opisu 

programowego wystąpienia Jezusa w synagodze rodzinnego Nazaretu. Poprzedza go 

krótkie streszczenie o początku Jezusowej działalności w Galilei (ww. 14-15). 

Rozpoczęła się ona w mocy Ducha Świętego, a jej zasadniczą treścią było 

systematyczne i wytrwałe nauczanie. W tym celu, wzorem wędrownych nauczycieli, 

Jezus korzystał z synagog, w których koncentrowało się życie religijne Żydów. Od 

początku wystąpienia te cieszyły się wielkim powodzeniem, a Jezus zyskiwał coraz 

większe uznanie u ludzi i był „wysławiany przez wszystkich”. 

3. Z galilejskiej działalności Jezusa tylko Łukasz dokładnie opisuje Jego 

wystąpienie podczas synagogalnej liturgii w rodzinnym Nazarecie. Było ono Jego 

własną inicjatywą. Należy przypuszczać, że za sugestią przełożonego synagogi 

Jezusowi podano do czytania Księgę Izajasza. Treść czytania dotyczyła tego, o czym 

mówi cytat złożony z Iz 61,1-2 i Iz 58,6. Odnosi się on do proroctwa o przyszłym 

Mesjaszu, który mocą Ducha Pańskiego przyniesie dobrą nowinę dla wszystkich 

ubogich. Spośród nich wymienia się więźniów, niewidomych i uciśnionych. To za 

sprawą Jego mesjańskiej działalności nastanie dla wszystkich niekończący się, 

jubileuszowy „rok łaski Pana”, z możliwością zbawczej przemiany ludzkiej egzystencji 

naznaczonej różnego rodzaju ubóstwem i niewolą. 

4. Kiedy Jezus odczytał tekst proroka Izajasza, oddał święte zwoje słudze 

usługującemu w liturgii i w postawie siedzącej zaczął swój komentarz. Mieszkańcy 

Nazaretu z napięciem oczekiwali wyjaśnienia, kto jest tym zapowiadanym Mesjaszem. 

Tymczasem Jezus, ku zaskoczeniu wszystkich, tajemniczo oświadczył: „Dziś spełniły 

się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. W ten sposób, Nauczyciel nie dając gotowej 

odpowiedzi, zaprosił słuchaczy do odkrywania w Nim zbawczego działania Boga. 

Użycie przysłówka „dziś” wskazuje, że od Jego pobytu w synagodze już rozpoczyna się 

aktualizacja zbawczego „teraz”. Chcąc przekonać się o tym, wystarczy tylko uwierzyć 

w Jezusa Mesjasza – namaszczonego Duchem Pańskim i otworzyć się na zbawczą moc 

Jego słowa. 

Opr. ks. Stanisław Haręzga 

 


