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Pierwsze czytanie  - z drugiej ksiegi Krolewskiej  5, 14-17  

 

Odszedł więc Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża 

Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. 

Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: 

«Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej 

przyjąć dar wdzięczności od twego sługi!» On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, 

przed którego obliczem stoję - nie wezmę!» Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz 

on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie [chcesz], to niechże dadzą twemu 

słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie 

składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu.  

 

Czytany dzis tekst zaczyna sie w chwili, gdy general Naaman, na rozkaz proroka 

Elizeusza, zanurza sie w wodach Jordanu. Waznym jest przypomniec to, co stalo sie 

tuz przed ta scena : 



  

• Naaman jest znanym wowczas syryjskim generalem, ktory zrobil kariere 

wojskowa w Syrii. Ma duze poparcie w krolu Aramie. Dla narodu wybranego 

jest poganinem i obcokrajowcem, ktory kiedys byl tez ich wrogiem. Pewnego 

dnia zachorowal na trad. Na szczescie dla niego, jego zona ma sluzaca 

niewolnice, ktora jest Zydowka. To ona mowi do swej pani : « W Samarii zyje 

wielki prorok, ktory z pewnoscia moze uzdrowic Pani meza. » Zona 

przekazuje szybko te wiadomosc mezowi, ktory z kolei przekazuje te 

wiadomosc krolowi Aramowi mowiac : « prorok z Samarii moze mnie 

uzdrowic. » Wowczas krol Aram napisal list do krola Samarii, ktory moznaby 

strescic w nastepujacych slowach : « Polecam Ci mojego przyjaciela, 

wiernego sluge, generala moich wojsk - Naamana, ktory zachorowal na trad. 

Prosze, bys uczynil wszystko, co w twojej mocy, aby on wyzdrowial : poslij go 

do slynnego u was proroka Elizeusza, o ktorego cudownych uzdrowieniach 

uslyszelismy takze w naszym kroleswtwie.» Tymczasem krol Samarii nie 

slyszal o uzdrowieniach Elizeuszua i nie wierzy, ze tak maloznaczacy czlowiek 

moglby uzdrowic Naamana. Wpada wiec w panike i nie rozumie prosby krola 

Arama. Zastanawia sie czy jego list nie jest pretekstem do wywolania wojny…. 

Ta nowina szybko dociera do samego Elizeusza, ktory zwraca sie do krola 

mowiac :  

•  «Czemu rozdarłeś szaty? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że 

jest prorok w Izraelu». 

 

W koncu Naaman przybyl do Elizeusza z cala swoja eskorta i prezentami dla proroka. 

Gdy czeka przed drzwiami,  otwiera mu sluga,  mowiac :  

•  «Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak 

poprzednio i staniesz się czysty!» (w.10) 

Naaman, wazny general, czuje sie dotkniety takim przywitaniem i nie rozumie po co 

przebyl daleka droge, by zanurzyc sie siedem razy w rzece w innym kraju, przeciez w 

Syrii tez sa rzeki. Wzburzony postanawia wracac do swego kraju. Wtedy jego sludzy 

mowia :  

« «Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc 

bardziej, jeśli ci powiedział: Obmyj się, a będziesz czysty?» 

W koncu Naaman zanurza sie siedem razy w Jordanie i zostaje uzdrowiony. To w tym 

momencie zaczyna sie dzisiejsze czytanie.  

General Naaman wraca do proroka Elizeusza, by : 

- Powiedziec mu: «Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza 

Izraelem! ». Nieco pozniej doda, ze po powrocie do ojczyzny to jego Bogu bedzie 

skladal ofiary.  

- Przekazac mu prezenty w podziekowaniu. Wtedy Elizeusz mowi, ze nie mozna 

kupic darow Bozych… 



 

Oto przeslanie autora ksiegi Krolewskiej: 

 « Od wiekow doswiadczacie opieki Boga Jedynego, a jednak ulegacie idolatrii. 

Wiedzcie, ze On opiekuje sie nie tylko wami ale tez obcokrajowcami. Spojrzcie na 

Naamana, ktory szybciej niz wy zrozumial skad przyszlo jego uzdrowienie… »  

1. Naaman nie zostal uzdrowiony przez proroka, nawet go nie spotkal – to Bog 

uzdrawia ! 

2. Naaman wykonal gest bardzo banalny, jak na tamte czasy – zanurzyl sie w 

rzece… i to wlasnie w tym powszechnym, banalnym gescie doswiadczyl mocy 

Boga…  

3. Prawdziwym darem wdziecznosci Bogu nie sa prezenty ale wyznanie, ze to 

Jemu zawdzieczamy pomoc…. A ten, ktory posredniczy w tej pomocy (w 

dzisiejszym czytaniu jest to prorok Elizeusz) nie oczekuje i nie przyjmuje 

prezentow… 

• « Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! » (Mt 10,8) 

 

Rola « maluczkich » – to sluzaca zony generala pierwsza mowi swej pani o Elizeuszu.  

 

«Jeśli już nie [chcesz], to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para 

mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary 

całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu. »  

- W czasach proroka Elizeusza, wszystkie ludy wierzyly, ze rozni bogowie kroluja 

nad cala ziemia. Naaman pragnac skladac ofiary Bogu Izraela, chce koniecznie 

zabrac ze soba do swej ojczyzny ziemie z kraju, gdzie kroluje Bog Jedyny.  

- Narod wybrany, w przeciwienstwie do innych ludow, wierzy, ze Bog towarzyszy 

mu na wszystkich drogach, takze na tych, ktore prowadza przez inne kraje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psaume 98, 1 - 6  

Śpiewajcie Panu pieśń nową,  

albowiem cuda uczynił.  

Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica  

i święte ramię Jego.  

 

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,  

radujcie się wobec Pana, Króla! 

 

 

« Pan okazał swoje zbawienie: na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość. 

(…)Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. »  

 

 - Bog objawia swoja Milosc takze poganom. 

- Narod wybrany ma uprzywilejowane miejsce : jednak nie po to, by sie 

egoistycznie zamykal sam w sobie ale, by odgrywal role « starszego brata » 

wobec innych narodow.  

 

« Wspomniał na dobroć i na wierność swoją wobec domu Izraela. «  

 - Jest to wyrazenie przypominajace o powolaniu narodu wybranego i jego szczegolnej 

relacji z Bogiem. 

- Slowa « wierność swoją » zawsze nawiazuja do Przymierza. 

- Misja narodu wybranego jest swiadczyc o Milosci Boga wobec wszystkich ludow 

i narodow tak, by po malu wszyscy weszli do Przymierza.  

 

Struktura psalmu 98 : 

- Zdanie centralne, podkreslajace misje narodu wybranego : « Wspomniał na 

dobroć i na wierność swoją wobec domu Izraela.«  jest otoczone dwoma 

podobnymi do siebie zdaniami :  

 



• Z jednej strony zdaniem : « Pan okazał swoje zbawienie: na oczach narodów 

objawił swą sprawiedliwość. » 

• Z drugiej strony zdaniem : «Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga 

naszego. »  

  - slowo « narody zostalo zastapione slowami « wszystkie krance ziemi » 

 

- W ten sposob, sama struktura tego psalmu podkresla, ze powolanie i misja 

narodu wybranego sa bardzo wazne ale powinny one przenikac i 

promieniowac na cala ludzkosc.  

 

 

«Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, radujcie się wobec Pana, 

Króla!  » 

 

- Slowa te przypominaja okrzyki wydawane przez wojsko na czesc ich dowodcy, 

po zwycieskiej bitwie.  

- Psalmista trzy razy nawiazuje do zwyciestwa : 

 

• « Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica i święte ramię Jego. »  

• « Pan objawil swoje zwyciestwo (okazał swoje zbawienie) : na oczach 

narodów objawił swą sprawiedliwość. » 

• « Ujrzały wszystkie krańce ziemi zwyciestwo (zbawienie)  Boga naszego » 

 

 

• Slowa : « Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica i święte ramię Jego. » 

nawiazuja do cudownego przejscia przez Morze Czerwone 

 

 

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

stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci 

nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu. » (Pwt 5,15) 
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