II Niedziela zwykła 17 stycznia 2021
Drugie czytanie - 1 Kor 6, 13 - 20
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja
niczemu nie oddam się w niewolę. Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg
zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla
ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż
nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki
Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! Albo czyż nie wiecie, że
ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem - jak jest
powiedziane - dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim
jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka
jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a
którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem
cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.“
-

Pawel pisze do Koryntian w czasach, gdy miasto to slynelo z rozwiązłego zycia.
Popularne wowczas powiedzenie “zyc jak w Koryncie”, znaczylo prowadzic
rozwiazle zycie.

-

Pawel nie mowi o tym, co zakazane czy dozwolone. Napomina Koryntian, by zyli
zgodnie ze Chrztem Swietym. Dodaje, ze „nie wszystko przynosi korzysc,i ze
istnieja postepowania, niegodne chrzescijanina.“

« Wszystko mi wolno“
-

Niektorzy chrzescijanie skupiali sie tylko na tej czesci zdania, zapominajac
zupelnie o tym, ze „nie wszystko przynosi korzysc“.

-

Pawel tlumaczy, ze poniewaz Duch Swiety zostal nam dany, to On inspiruje
nasze dzialanie i pomaga rozeznac, co dobre. Trzeba Go jednak nasluchiwac…

Niektorzy z tamtejszych chrzescijan uwazali, ze zycie seksualne jest tak samo
witalne dla czlowieka, jak zywienie.
Oto odpowiedz Pawla:
1. Zycia seksualnego nie mozna porownywac do zywienia, koniecznego do

przezycia biologicznego ciala.
Dla Pawla slowo cialo oznacza caly byt czlowieka – nie jest to rozroznienie
ciala i duszy.

2. Od chwili Chrztu Swietego, nie nalezymy juz do siebie samych - jestesmy

zjednoczeni z Jezusem.

-

•

«Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa?“

•

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was
jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?“
Slowa uslyszane na drodze do Damaszku: „Pawle, dlaczego Mnie
przesladujesz?“, uzmyslowily Pawlowi, intymna wiez Chrystusa z kazdym
ochrzczonym.

« ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego“
-

W tatmtych czasach te slowa brzmialy bardzo mocno – panowal powszechny
szacunek i respect dla swiatyn, uwazanych za miejsca sakralne. Dla Pawla, jako
Zyda, swiatynia Jerozolimska byla uprzywilejowanym miejscem Obecnosci
Boga. Teraz lepiej mozemy zrozumiec slowa : „Chwalcie więc Boga w waszym
ciele!“ – znaczy to, ze nasze zycie, nasza osoba, moze byc odbiciem obecnosci
Boga…

3. Pawel wyklada Koryntianom teologie ludzkiego ciala. Tlumaczy, ze:
-

jest ono czescia Ciala Chrystusa,

-

jest przeznaczone do zmartwychwstania,

-

jest tez swiatynia Ducha Swietego i emanuje obecnoscia Boga.

« Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci.“
-

Nie chodzi tu oczywiscie o handel ale o cale dzielo Zbawienia ludzkosci, o
wszystko, czego Bog dokonal, aby przywrocic nam wolnosc.

Ewangelia - wedlug Jana 1, 35-42
Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy
zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że
oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a

zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.
Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli
za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł
do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do
Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty
będziesz nazywał się Kefas» - to znaczy: Piotr.
«Oto Baranek Boży»
- Jan Chrzciciel naucza nad brzegiem Jordanu. Towarzysza mu dwaj uczniowie,
ktorzy uslyszawszy slowa Jana: «Oto Baranek Boży», oboje zaraz poszli za
Jezusem.

Wyrazenie “Baranek Boży” mialo wowczas cztery znaczenia:
1. Baranka ofiarowywanego na Pasche.
•

« Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako
święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu
świętować będziecie. (…) Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy
postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Gdy się was zapytają
dzieci: cóż to za święty zwyczaj? - tak im odpowiecie: "To jest ofiara Paschy
na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a
domy nasze ocalił"».» (Wyj rozdzial 12)

2. Slowo « baranek » odnosil sie tez do oczekiwanego Mesjasza

-

•

“Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją,
tak On nie otworzył ust swoich.” (Iz 53,7)

•

“Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo .
Jak wielu osłupiało na Jego widok - - tak nieludzko został oszpecony Jego
wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi. » ( Iz 52,13-14)
Wedlug proroka Izajasza, Mesjasz bedzie cierpial i zostanie zabity ale bedzie
wywyzszony…wypelni swa misje wybawienia ludzkosci.

3. Nawiazywalo

do Izaaka, umilowanego syna Abrahama, do sceny
ofiarowania go….

-

Jan Ewangelista widzi w Jezusie nowego Izaaka, syna umilowanego przez ojca,
calkowicie ufajacego Ojcu…
•

-

« Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę; w zwoju księgi o
mnie napisano: Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją
wolę.» (Ps 40, 8-9)

Kiedy Izaak pyta ojca : « gdzie jest baranek na ofiare ? », Abraham odpowiada
mu, ze Bog sam go sobie znajdzie.

•

« Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!»
A gdy ten rzekł: «Oto jestem, mój synu» - zapytał: «Oto
ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?» Abraham
odpowiedział: «Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie,
synu mój». I szli obydwaj dalej. » (Rodz 22, 7-8)

Odkad Bog powstrzymal Abrahama od zlozenia swego umilowanego syna w
ofierze, stalo sie jasnym dla narodu wybranego, ze nie nie chce On, by skladano
w ofierze ludzi. A bylo to dosc powszechne w czasach Abrahama, wsrod innych
ludow.
4. Nawiazywalo do Mojzesza.

Komentarze zydowskie do ksiegi Wyjscia, porownuja Mojzesza do baranka :
uzywaja obrazu wagi, na ktorej z jednej strony jest polozony : faraon ze swymi
wojskami, a po drugiej stronie : baranek symbolizujacy Mojzesza.
-

Mojzesz porownany do niewinnego baranka, pokonal silne wojsko faraona…Z
pomoca Boza, « maly, slaby i pokorny » Mojzesz, przyczynil sie do uwolnienia
narodu wybranego z rak faraona…

-

Baranek jest tu ofiara i jednoczesnie zwyciezca.

* » Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego
postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem,
ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. » ( 1
P 1, 18-19)
Jezus, Baranek Bozy.
- Wszystkie cztery, powyzsze znaczenia tego tytulu, odnosza sie do Jezusa. On
jest prawdziwym « Barankiem paschalnym », ktory uwolnil ludzkosc od
najwiekszego niewolnictwa, jakim jest grzech i pojednal ja z Bogiem.

