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Pierwsze czytanie  - z Dziejow Apostolskich  7, 55-60 

A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego 

po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po 

prawicy Boga». A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego 

wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe 

szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił 

się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: 

«Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał.  

 

- Doniesiono na Szczepana w podobny sposob, jak wczesniej na Jezusa i 
skazano go. Rowniez jak Jezus odpowiadal przed Sanhedrynem. Przesluchiwal 
go najwyzszy Kaplan.  

«Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». 

- Szczepan nie ma watpliwosci, ze tym Synem Bozym jest Jezus. Tymczasem 
dla sluchajacych go Zydow, wypowiedziane przez Szczepana slowa sa 
bluznierstwem i wzbudzaja ogromne wzburzenie slychaczy. Malo tego, 



Szczepan dodaje, ze opieraja sie oni Duchowi Bozemu… W ten sposob tylko 
« dodal oliwy do ognia »…  

- Tytul « Syn Czlowieczy » zarezerwowany byl wylacznie dla Mesjasza. 
- W Starym Testamencie o krolach mawiano, ze « stoja po prawicy Boga ». 

Zastosowanie tych slow do Jezusa oznacza, ze jest On Krolem i Mesjaszem.  

« A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, 
stojącego po prawicy Boga. » 

- Lukasz podkresla, ze Szczepan byl napelniony Duchem Swietym i dzieki temu 
mogl zobaczyc  Jezusa po prawicy Boga Ojca. To Duch Swiety oswiecil jego 
oczy i otworzyl serce…w ten sposob mogl dojrzec to, czego inni jeszcze nie 
widzieli.  

• «  Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi 
Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie 
przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. » (Liczb 
11,26) 

• « Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych 
nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy 
będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie 
moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. Uwolnię was od wszelkiej 
nieczystości waszej i przywołam [urodzaj] zboża, i pomnożę je, i żadnej 
klęski głodu już na was nie ześlę. » (Ez 36, 27-29) 

 « Widze niebo otwarte » 

- To znaczy, ze zbawienie nadeszlo, ze nie ma juz granic oddzielajacych ziemie 
od nieba : Przymierze Boga z ludzmi zostalo odnowione, a przepasc, ktora je 
odgradzala, zostala wypelniona Duchem Swietym. 

• « Staliśmy się od dawna jakby ci, nad którymi Ty nie panujesz i którzy nie 
noszą Twego imienia. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił - przed Tobą skłębiły 
się góry. » (Iz 63, 19) 

«Widzę (…) Syna Człowieczego, stojącego » 

- Pozycja stojaca Jezusa tlumaczy, ze nie lezy juz w grobie, ze zmartwychwstal. 
W pierwszych wiekach chrzescijanstwa czlowiek modlacy sie, byl 
przedstawiany w pozycji stojacej bowiem to ta pozycja dominowala w czasie 
liturgi.  

Szczepan mowi, ze Jezus, odrzucony przez sedziow, ktorym pogardzono i ktorego 
zamorowano, siedzi teraz w Chwale Bozej, po prawicy Boga. Oskarza w ten sposob 
uczonych w Pismie o popelnienie bledu i grzechu swietokradztwa !  

Szczepan pelen Ducha Swietego ma sily, by przezyc ukamieniowanie…Umierajac 
cytuje te same slowa psalmu, co Jezus : » W ręce Twoje powierzam ducha mojego. » 
(Ps 31,6) Pozniej dodaje : « : «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na 
kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» 



Przebaczenie, ktorego udziela swym oprawcom, przynosi owoce…jednym z nich jest 
pozniejsze nawrocenie Pawla z Tarsu, zwanego Szawlem. Ktory to z kolei rowniez 
umrze smiercia meczenska.  

 

 

Psalm 97, 1-2b ; 6-7c ; 9 

Pan króluje: wesel się, ziemio,  
radujcie się, mnogie wyspy! 
Obłok i ciemność wokoło Niego,  
Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość,  
 

A wszystkie ludy widzą Jego chwałę.  
wszyscy bogowie hołd Mu oddają.  
Tyś bowiem, Panie, wywyższony - ponad całą ziemię  
i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów. 

« Pan króluje » 

- Psalm ten powstal dla uwielbienia Boga Izraela. Podkresla, ze jest On jedynym 
Krolem narodu wybranego. Napisano go w czasach wielkiego zmagania sie z 
idolatria. Owczesna mentalnosc bilijna jest jasna: tylko przed Bogiem Jedynym 
mozna zginac kolana!  

• “wszyscy bogowie hołd Mu oddają” 

• “Tyś Panie wywyższony ponad całą ziemię i niezmiernie wzniosły pośród 
wszystkich bogów.” 

- Na przestrzeni wiekow narod wybrany prawie nieustannie sasiadowal z ludami 
politeistycznymi. Nie raz przechodzil na ich strone…wtedy prorocy nazywali go 
“niewierna malzonka”, nierzadnica jednoczesnie przypominajac o przebaczeniu 
Bozym.  

« Pan króluje: wesel się, ziemio » 

- Zestawienie tych dwoch czesci zdania oznacza, ze krolestwo Boga obejmuje 
cala ziemie i jest to powodem do radosci narodu wybranego.  

« radujcie się, mnogie wyspy! (…) “A wszystkie ludy widzą Jego chwałę.” 

-  Mnogie wyspy symbolizuja tu caly swiat. Jesli Bog jest Jedyny to jest Bogiem 
wszystkich ludow.  

« Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy! » 
 - Radosc zwiastuje szczescie ludzi, przypomina, ze On pragnie naszego szczescia.  



 
« Obłok i ciemność wokoło Niego »  
 
- W jezyku biblijnym, za kazdym razem gdy uzyte sa slowa okreslajace niesamowite 
zjawiska przyrody: jak trzesienie ziemi, blyskawice czy po prostu chmury i ciemnosci : 

• Podkreslaja one niepowtarzalna wielkosc Boga.  

• Przypominaja o spotkaniu Mojzesza z Bogiem na Synaju. 
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