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Pierwsze czytanie  -  Dz 10, 25-48 

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał 

mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem». 

Rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie zgromadzonych. Przemówił więc do nich: 

«Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do 

niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego 

lub nieczystego. Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc: po 

co mnie sprowadziliście?» Korneliusz odpowiedział: «Cztery dni temu, gdy modliłem 

się o godzinie dziewiątej w swoim domu, stanął przede mną mąż w lśniącej szacie i 

rzekł: "Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i Bóg wspomniał na twoje 

jałmużny. Poślij więc do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem 

w domu Szymona garbarza, nad morzem". Posłałem więc natychmiast do ciebie, a ty 

dobrze zrobiłeś, żeś przyszedł. Teraz my wszyscy stoimy przed Bogiem, aby 

wysłuchać wszystkiego, co Pan tobie polecił». Wtedy Piotr przemówił w dłuższym 

wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w 

każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał 

swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest 

Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po 

chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił 

Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i 

uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami 

wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, 

zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać 

się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, 

którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić 

ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy 

prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje 

odpuszczenie grzechów». Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na 

wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, 

którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na 

pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: 

«Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak 

my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby 

zabawił jeszcze kilka dni. 

- W tekscie Dziejow Apostolskich, niemal na kazdej stronie jest mowa o 

dzialaniu Ducha Swietego. To dzieki Niemu, mlody Kosciol stawia czola 

przeciwnosciom i nowym wyzwaniom oraz osmiela sie wychodzic ku nowym 

sluchaczom… 

Wiele dzieli Piotra i Korneliusza.  

Piotr, wierzacy i praktykujacy Zyd, od niedawna jest uczniem Jezusa.  



Korneliusz to poganin, przedstawiciel okupanta bowiem jest setnikiem w armii 

rzymskiej, w kohorcie zwanej italską. Prawdopodobnie sympatyzowal religii 

zydowskiej ale bez zaangazowania sie – nie byl obrzezany i nie przestrzegal 

prawa. 

Oboje maja prorocze sny tego samego dnia.  

• Korneliusz sni, ze Aniol Bozy kaze mu poszukac Piotra i zaprosic go do siebie.  

• Z kolei Piotr, oddalony o wiele kilometrow, ma dziwny sen…ktory nie daje mu 

spokoju i burzy jego przyzwyczajenia. Snia mu sie rozne zwierzeta, w tym takze 

te ktore sa uznawane przez narod wybrany za nieczyste. Tymczasem pewien 

glos kaze mu: “Zabij je i zjedz…” Piotr jako Zyd, od dziecinstwa przestrzegajacy 

prawa, waha sie bo nie chce sie mu sprzeniewierzyc. Dlatego glos tlumaczy mu, 

ze tylko Bog moze decydowac, co jest czyste i co nim nie jest. Ten sen powtarza 

sie trzy razy. Piotr jest poruszony i zaklopotany… 

W takim stanie zastaja go ludzie wyslani przez Korneliusza. Zapraszaja go, by 

udal sie z nimi do domu…poganina. Lukasz opowiada, ze Duch Swiety 

podszeptuje Piotrowi, co powinien zrobic – bez skrupulow pojsc do domu 

Korneliusza. 

Czytany dzis fragment Dziejow Apostolskich zaczyna sie w tym wlasnie momencie. 

Piotr wchodzi do domu Korneliusza, ktory pada mu do nog. Piotr podnosi go mowiac: 

«Wstań, ja też jestem człowiekiem». 

Wtedy Piotr nagle zrozumial przeslanie snu, ktory wczesniej tak bardzo zakłócil jego 

spokoj. Zrozumial, ze Bog zaprasza go, by odtad nie dzielil ludzi na “czystych” i 

“nieczystych”, by bez skrupulow i bez wahania szedl do kazdego, do ktorego On go 

posle. 

Jest to zapowiedz nowego etapu: 

- Otworzenia drzwi dla pogan. 

- Odtad chrzescijanie pochodzenia zydowskiego, zaczynaja rozumiec, ze  

zachowanie wiernosci Prawu, nie znaczy juz powielania sposobow 

postepowania ich ojcow… 

• «Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub 

przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka 

uważać za skażonego lub nieczystego. Dlatego też wezwany przybyłem bez 

sprzeciwu.  

 

 

 

 

 



Psalm 98, 1-6 

Śpiewajcie Panu pieśń nową,  

albowiem cuda uczynił.  

Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica  

i święte ramię Jego.  

 

Nasz Pan okazał swoje zbawienie:  

na oczach narodów  

objawił swą sprawiedliwość.  

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją  

wobec domu Izraela.  

 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi  

zbawienie Boga naszego.  

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,  

cieszcie się i weselcie, i grajcie!  

 

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,  

przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,  

przy trąbach i dźwięku rogu:  

radujcie się wobec Pana, Króla!  

 

- Psalm ten byl spiewany w liturgii zydowskiej w czasie osmiodniowej 

celebracji swieta Namiotow. Liturgia ta skladala sie z oficjum pokutnego, ze 

skladania ofiar przeblagalnych, takze z modlitw dziekczynnych i tak zwanych 

obrzedow “swiat krolewskich”. W czasie tych obrzedow, spiewano i 

wykrzykiwano radosnie na czesc zwycieskiego krola. Grano na trabach i 

rogach, a tlumy klaskaly na jego czesc…. 

Te obrzedy “swiat krolewskich” byly praktykowane od szostego wieku pne czyli 

po niewoli babilonskiej, a wiec w czasach gdy zaden krol nie zasiadal na tronie 

Izraela….Pamietano o obietnicach Bozych, o tym ze pewnego dnia nastanie 

nowy krol, bedacy potomkiem Dawida. Celem tych praktyk bylo umocnienie 

nadziei ale tez i wiary w to, ze Bog jest jedynym Panem dziejow. 

 

“Nasz Pan okazał swoje zbawienie: na oczach narodów” 

- Sa to slowa narodu wybranego podkreslajace jego uprzywilejowana 

relacje z Bogiem. Z biegiem czasu zrozumie on, ze Bog posyla go do innych 

narodow, aby glosil im Jego Milosc, by po malu cala ludzkosc mogla wejsc do 

Przymierza. 

- “narody” symbolizuja tu wszystkie narody, zatem takze poganskie 



 

“Wspomniał na dobroć i na wierność swoją wobec domu Izraela.” 

- Te slowa nawiazuja do Przymierza. 

- Bog daje sie poznawac narodowi, ktory sam wybral. 

- Umieszczenie tego zdania zaraz po tym, w ktorym jest mowa o 

“narodach” znaczy, ze to wybranie jest tez misją – ze narod wybrany nie jest 

“jedynakiem” ale “starszym bratem” przyszlych narodow, ktorym bedzie dane 

wejsc do Przymierza…. 

 

Psalm 98: 

 

1.  Wyraza milosc Boga dla narodu wybranego i dla calej ludzkosci. 

 

2. Jest silna proklamacja Boga-Krola. 

 

- Tekst oryginalny tego psalmu zawiera to samo slownictwo hebrajskie, 

ktore uzywane bylo w dniach militarnych zwyciestw, kiedy wykrzykiwano na 

czesc zwyciescy. 

 

• “Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku 

harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! “ 

 

- Narod wybrany spiewajac pslam 98, wspomina wszystkie zwyciestwa 

swego Boga. Jednak jednoczesnie spiewa tez na czesc tego zwyciestwa, 

ktore nastapi na koncu czasow – Jego definitywnego zwyciestwa na zlem. 

• “Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię 

stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem…” (Pwt 5,15) 


