
Zachęta do lektury I Listu św. Pawła do Koryntian została opracowana                       

w dwóch niezależnych materiałach, które kolejno prezentujemy: 

 

1. Czas przeczytać Biblię, ks. Federico Tartaglia:  

           Pierwszy List do Koryntian 

2. Biblia dla moich parafian, ks. Marcel Debyser :    

           Tom II, rozdział III: Pierwszy List do Koryntian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federico Tartaglia - "Czas przeczytać Biblię" 

( i powiem ci, jak to zrobić! ) 

Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2019 

 

Pierwszy List do Koryntian - Fundamentalista łaski 

 
 

W miejscu, gdzie chrześcijanie z Koryntu spotykali się na modlitwie, doskonale 

widoczny był wielki napis: praca w toku! 

Jego założyciel, Paweł, dotarł do tego miasta, zamieszkałego przez pół miliona 

ludzi, największego śródziemnomorskiego portu, jesienią 50 roku.  Przybywał z Aten 

po katastrofalnym wystąpieniu na Aeropagu, gdzie został wyśmiany przez swoich 

znakomitych słuchaczy. 

Stolica jest nazbyt pyszna, pomyślał Apostoł, z gniewem kierując się do Koryntu. 

Pozostał tam półtora roku. Poznał dwoje Żydów-chrześcijan, Akwilę i Pryscyllę,                       

i wraz z nimi założył chrześcijańską wspólnotę. 

Paweł wracał jeszcze dwa razy do Koryntu i napisał cztery piękne listy, zwracając 

się do tej wspólnoty, dwa z nich zaginęły. 

 

Z Koryntianami Paweł walczył, kłócił się, był przez nich obrażany, kochany, 

znieważany, czczony, wyzywany, wywoływał u nich strach. 

Podczas gdy List do Rzymian adresowany był do wspólnoty nieznanej, to za 

pośrednictwem Listów do Koryntian (podobnie jak tego do Galatów) poznajemy 

Pawła, jego osobowość i posługę apostolską. 

 

Te listy rodzą się z sytuacji, która nagle staje się dramatyczna. Kiedy Paweł jest w 

Efezie, kilku Koryntian dociera do niego z szeregiem informacji dotyczących 

wspólnoty z greckiego portu. 

Sprawy mają się źle, ba, wręcz fatalnie. 

 

 



Obraz, jaki kreślą trzej emisariusze z Koryntu, Stefanas, Fortunat i Achaik, jest 

niepokojący: 

 wspólnotę dotykają rozłamy 

 wspólnota jest pyszna i próżna 

 wspólnota jest kłótliwa i buntownicza 

 wspólnota ze spokojem przyjmuje kazirodcę 

 wspólnota szczyci się duchowym liberalizmem 

 wspólnota szkodzi sobie nawzajem w pogańskich sądach 

 wspólnota chwali się wolnością seksualną 

 wspólnota gorszy najsłabszych 

 wspólnota krytykuje Pawła za słabą elokwencję 

 wspólnota krytykuje władzę Pawła 

 wspólnota krytykuje działania Pawła 

 wspólnota zakłóca porządek zgromadzeń 

 wspólnota jest podzielona podczas zgromadzeń 

 wspólnota upija się w czasie zgromadzeń 

 wspólnota rywalizuje w ukazywaniu swoich charyzmatów 

 wspólnota nie wierzy w zmartwychwstanie ciała 

Słowem: żadna wspólnota, tylko dom wariatów! 

Trochę dlatego, że Korynt jest wielkim , wielonarodowym miastem, gdzie można 

znaleźć naprawdę wszystko, trochę zaś dlatego, że aż do przybycia Pawła tamtejsi 

wierni czcili Afrodytę, boginie miłości, piękna, zmysłowości, a Koryntianie słynęli z 

wielkiego oddania tej bogini. 

W sumie: prochownia, która w kontakcie z Pawłem musi wybuchnąć. Tak się też 

dzieje. 

Paweł przekonuje wielu do podjęcia nowego życia.  

Nie musi oczywiście tkwić tam i dyskutować, jak to robi z Żydami, o prawie 

Mojżeszowym, przynajmniej tego problemu nie ma:  

Paweł chce tylko głosić Ewangelię Chrystusa, który wyzwolił człowieka ze 

starego świata, zdominowanego namiętnościami ciała i przymusem Prawa. I poświęca 

się poganom. 

Paweł czuje, że ma receptę zarówno dla tych, którzy zawierzają Prawu 

żydowskiemu, jak i dla tych, którzy szukają dróg greckiej filozofii: łaskę albo dar, jaki 

Bóg daje każdemu człowiekowi w Jezusie. 



Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie zostaliśmy ułaskawieni, wspaniałomyślnie, 

bezinteresownie i dobrowolnie. 

Chociaż Paweł naucza zdecydowanie i stanowczo, gdy tylko oddali się, sytuacja we 

wspólnocie się komplikuje, a Ewangelia nie wydaje się już tak przejrzysta. Być może 

dlatego, że słabi są ci, którym ją głoszono, a może dlatego, że wolność, jaką 

zwiastowano wywołała zamieszanie. 

Lista nieszczęść jest długa i przez chwilę Pawła ogarnia strach, wspólnota naprawdę 

mogłaby się zagubić, a jego posłannictwo się nie powieść, jak już zdarzyło się                        

w Atenach. 

Jednak termin "niepowodzenie" nie należy do jego słownika, Paweł w każdym 

momencie czuje w sobie Chrystusa, jest o tym tak głęboko przekonany, jakby był 

nawiedzony, i o niczym innym nie mówi, toteż zaczyna pisać. 

To, co mu wychodzi, jest jak rozżarzona lawa płynąca z wulkanu! 

To tak, jakby poważny ciężar tego, co dzieje się w Koryncie, popchnął go do 

ponownego szukania wszystkich pewników swojej Ewangelii. 

W ten sposób Paweł, chociaż tu i ówdzie pozwala sobie na besztanie                                  

i pokrzykiwanie, nie stara się rozwiązać problemu podnosząc głos, ale z jeszcze 

większą przejrzystością głosząc Ewangelię. 

Wielkość tego Listu na tym właśnie polega: wobec groźby niepowodzenia 

Paweł nie zmienia zachowania, nie staje się moralistą i prawnym rygorystą. 

Niedaleko mu do tego, to jasne. Jednak wie, że to nie Prawo zbawi Koryntian.  

Wie, że jedynie łaska Chrystusa może zbawić człowieka i dlatego wybucha 

płomienną pochwałą łaski Ewangelii Jezusa Chrystusa. 

 

W prologu Listu, w pierwszych dziewięciu wersetach, Paweł osiem razy odmienia 

słowa "Jezus Chrystus", sześć razy "Pan", sześć razy "Bóg". 

To jedynie tutaj widzi rozwiązanie problemów i pisze: 

Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie 

Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko. 

Paweł rozpoczyna od przeobrażenia: ta podzielona wspólnota niemal w stanie 

wojny jest wspólnotą wzbogaconą wszelkimi darami, która zostanie umocniona, by 

być na wieki bez skazy. 



Paweł widzi grzech, ale natychmiast zauważa łaskę, która zbawia. Ostro wypomina 

ten pierwszy, ale równie gwałtownie głosi tę drugą. 

Lutrowi zdarzy się powiedzieć, że u Pawła można mówić o pełnej sprzeczności 

kondycji człowieka: simul iustus et peccator [równocześnie sprawiedliwy i grzesznik, 

przyp. tłum.]. 

Zostawiam teologom dalszy ciąg sporów nad znaczeniem tego stwierdzenia, które 

jednak wskazuje na to, co wielokrotnie wyraża Paweł w Listach. 

Gorące pragnienie sprawiedliwości i niechwalebne doświadczenie grzechu.  

Jeśli w taką dwubiegunowość moralną wkroczy łaska, nic już nie będzie jak 

wcześniej. Paweł tego doświadczył i mocno wierzy, że musi się to zdarzyć każdemu                    

i każdej wspólnocie, która odpowiada na Boskie wezwanie. 

 

We wspólnocie Koryntu panuje rozłam, a Paweł zaczyna od łaski i jej darów, które 

są obecne w korynckim Kościele, następująco rozpoczyna swoją pieśń: 

Przeto upominam was, bracia, [...] abyście byli jednego ducha. Myślę o 

tym, co każdy z was mówi: "Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem 

Kefasa, a ja Chrystusa". 

Paweł nie ogranicza się do tego, by powiedzieć, że mają być zgodni. Nie!  

Na końcu Paweł napisze słowa, które stały się wzorem i natchnieniem dla każdej 

wspólnoty chrześcijańskiej. 

 

 Pierwsze cztery rozdziały poświęcone są nakreśleniu podstaw wspólnoty 

chrześcijańskiej. 

 Od rozdziału 5 do rozdziału 12 Paweł stawia czoło drażliwym kwestiom, które 

trapią koryncką wspólnotę. 

 W rozdziałach 13 i 14 mamy cudowny Hymn o miłości i katechezę Pawła 

dotyczącą charyzmatów. 

 W rozdziale 15 Paweł kończy najtrudniejszym zagadnieniem, czyli sprawą 

zmartwychwstania, a w rozdziale 16 jesteśmy przy pozdrowieniach. 

Mnie interesuje to, w jaki sposób Paweł radzi sobie z problemami moralnymi, z 

którymi spotyka się w swojej wspólnocie. 

 Gdzie znajduje siłę, by kontynuować? 

 Gdzie znajduje rozwiązanie problemów? 

 Skąd ma pewność, że to się może udać? 



Zabrałem się do wyszukiwania fraz, które są dla mnie zdaniami wiodącymi, w 

których Apostoł zwierza swoje najgłębsze przekonania. 

Łatwo zauważyć, że kategoryczne nakazy, pozostawione przez Pawła 

Koryntianom, wywodzą się właśnie z nadzwyczajnego doświadczenia łaski, 

którego jest świadkiem i głosicielem: 

 Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą 

zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. 

 

 My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a 

głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak              

i spośród Greków - Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. 

 

 Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko 

Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. 

 

 Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest 

sądzony. 

 

 My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. 

 

 Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. 

 

 Czy nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was 

jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 

 

 Daję radę jako ten, który - wskutek doznanego od Pana miłosierdzia - godzien 

jest, aby mu wierzono. 

 

 Czas jest krótki [...]. Przemija bowiem postać tego świata. 

 

 Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem 

ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii! 

 

 Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy 

bowiem bierzemy z tego samego chleba. 

 

 Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 

 



 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż 

przyjdzie. 

 

 Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus". 

 

 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. 

 

 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. 

 

 Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno 

Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też 

zostaliśmy napojeni jednym Duchem. 

 

 Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość - te trzy: największa z nich jednak jest 

miłość. 

 

 Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od 

wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus 

zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. 

 

Jeżeli umieścimy kolumnę problemów Koryntu obok tych słów, będziemy mogli 

zobaczyć, że stanowią one dowód, iż tamte problemy zostaną rozwiązane, ponieważ 

nie brakuje żadnego daru łaski! 

Podstawą moralności, nauki, a także upomnień Pawła jest wiara w łaskę. W to, co 

Bóg dokonuje w Chrystusie i swoim Duchu. 

Paweł jest jak gracz w ruletkę, który ciągle obstawia ten sam numer! Im gorzej 

idzie, im bardziej ten numer nie wypada, tym więcej Paweł obstawia. Inni mówią, 

by zmienił numer (pełnienie uczynków wymaganych przez Prawo), on jednak 

trwa przy swoim, aż do ostatniego grosza. 

Jednak kim jest Paweł? 

Sam to mówi: człowiekiem, który doznał miłosierdzia i godzien jest zaufania. 

Widzicie, jak się wyraża? Bez wstydu, moglibyśmy rzec.  

To ktoś, kto nie boi się prosić, by go naśladować, kto bez jakiejkolwiek skromności 

deklaruje, że jest człowiekiem duchowym, który przez nikogo nie może być sądzony. 

 



Paweł nie zna wątpliwości, gdy ma mówić o tym, czego Bóg w nim dokonał. 

Paweł jest fundamentalistą i ekstremistą łaski Bożej! 

Dlatego zachowuje dwubiegunowość również dla dzisiejszego czytelnika. 

Paweł pisze z pasją i żarem, gani z wściekłością i rozkazuje z mocą. Broni się jak 

ranione zwierzę i dlatego wzbudza lęk. Niewielu jest, także dzisiaj, jego przyjaciół. 

A jednak Paweł jest również  

 tym, kto pisze niezwykłe słowa na temat miłości bliźniego i jedności, 

 tym, kto mówi o wolności i sprawiedliwości jak nikt nigdy wcześniej                    

w Biblii.  

Jest niestrudzonym misjonarzem Ewangelii aż po krańce świata. 

Dla wielu to po prostu obskurant i męski szowinista, arogancki i zarozumiały; dla 

innych - święty, ofiara kontrowersyjnego temperamentu i nawrócenia. 

Ja - powtarzam - stale widzę w nim hazardzistę. Kogoś, kto zawsze próbuje rozbić 

bank, a robi to, bo jest pewny, że ma najlepszy numer. 

Kiedy odkrywa, że Jezus ukrzyżowany zmartwychwstał, że Chrystus jest prawem, 

że Chrystus jest łaską, że Chrystus jest sprawiedliwością, Paweł zbiera cały swój ból                

i go przemienia. Czyni miłością własne upokorzenie przed Jezusem, którego 

prześladował, odrzuca wszystkie ludzkie pewniki i nie pozwoli im znowu osłabiać 

krzyża Chrystusa. 

Tylko Chrystus. Tylko wiara. Tylko łaska. Tylko miłość miłosierna. 

Będzie walczył przeciwko judeochrześcijanom i nakazom Prawa, będzie walczył 

przeciw poganom, przeciwko ich mądrości, ich gnostycyzmowi i namiętnościom. 

Paweł będzie widział w nich człowieka cielesnego, dawnego człowieka, który 

ignoruje i opiera się budowaniu nowego człowieka: człowieka duchowego. 

 

Sądzę też, że ostatecznie nie ma lepszej definicji, aby zrozumieć tego tajemniczego 

człowieka i jego ideę religii i chrześcijaństwa, od tej, którą znajdziemy w 

fantastycznym Liście: 

Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest 

sądzony [...]. My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. 

Znamy! Jakie twarde słowo! 



Człowiek z mieczem znalazł łaskę, choć używa jej jak miecza. Swego największego 

grzechu! Jednak bez niego i bez tego Listu nigdy nie dowiedzielibyśmy się, czym jest 

łaska i czym jest miłość miłosierna. 

Podobnie zawsze warto posłuchać słynnego Hymny o miłości z rozdziału 13, gdyż 

stanowi najwyższe objawienie tego, jak samo serce Pawła wyzwoliło się 

 z mroków jego przeszłości,  

 z trudu jego posłannictwa,  

 z namiętności dawnego człowieka i zakotwiczyło się w  

        doskonałej wizji nowego człowieka: 

 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym 

się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar 

prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i 

wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, 

byłbym niczym.  I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało 

wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie 

zyskał.  Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka 

poklasku, nie unosi się pychą;  nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka 

swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;  nie cieszy się                              

z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 

przetrzyma.  Miłość nigdy nie ustaje ... 

 

Dobrej lektury! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ks. Marcel Debyser "Biblia dla moich parafian" 

Jak czytać, aby rozumieć 
 

Wyd. Święty Wojciech, Poznań 2019 
Tom II 

 

 Rozdział trzeci:  Pierwszy List do Koryntian 

 

 

 

Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze 

doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym 

się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar 

prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę,                         

i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, 

byłbym niczym.  

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na 

spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.  

 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka 

poklasku, nie unosi się pychą;  nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka 

swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;  nie cieszy się                                  

z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 

przetrzyma.  Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się 

skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 

zabraknie.  Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.             

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 

częściowe.  Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, 

myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co 

dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 

[zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam 

tak, jak i zostałem poznany.   

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa 

jest miłość.  (1 Kor 12,31 - 13,13) 

 

 Ten bardzo piękny tekst jest jednym z najbardziej znanych w Nowym Testamencie 

i już samo to może posłużyć jako argument, że nie trzeba nikogo przekonywać                      

o istocie i znaczeniu listów do Koryntian. 



 Problem jest wciąż ten sam (podobnie jak w listach do Tesaloniczan): poganie 

uwierzyli w Chrystusa zmartwychwstałego, o którym oznajmił im apostoł, a teraz 

Paweł z tymi listami uzupełnia bezpośrednie głoszenie Ewangelii.  

Odpowiada zwłaszcza na pytania, jakie stawia przed nowymi chrześcijanami ich 

rodząca się wiara, i przypomina bezustannie, że zostali oni ochrzczeni i teraz muszą 

żyć inny, całkiem nowy sposób. 

 Współczesny chrześcijanin zna tę samą pokusę, płynącą z nacisku świata. Podobnie 

jak chrześcijanin z Koryntu żyje on w cywilizacji pogańskiej, której ideologia jest 

często przeciwstawna wierze człowieka ochrzczonego. 

 Paweł odpowiada przy tym na inny jeszcze fundamentalny problem. Chrześcijanin 

żyje w miłości (agape), jakiej nauczył go Chrystus. Nie odbywa się to bez trudności, 

nawet w samej wspólnocie powstają bowiem różne ugrupowania.  

Lektura Pierwszego Listu do Koryntian wskazuje nam niebezpieczeństwa, jakie 

niesie podział chrześcijan, a także uczy jedynego sposobu sprostania przez kościół tym 

trudnościom:  drogą uznania wszelkich charyzmatów, jakie otrzymali oni dla dobra 

wspólnoty. 

 Przedmiot zainteresowania Pawła w Pierwszym Liście do Koryntian stanowią 

także inne jeszcze problemy doktrynalne: ubiór podczas zgromadzeń, małżeństwo i 

celibat, niezgodność prostytucji z życiem chrześcijańskim itd. 

 Wiele problemów, do których trzeba nieustannie powracać, prosząc Pana o łaskę 

rozważania ich, tak jak czyni to apostoł: w oparciu o Chrystusa zmartwychwstałego. 

 

Odkrywanie księgi:  pieśń ku chwale nowego życia 

 

 Pierwszy List do Koryntian napisany został w Wielkanoc 57 roku w Efezie, gdzie 

Paweł przebywał podczas  swej drugiej podróży apostolskiej. 

Korynt, miasto w południowej Grecji, został odbudowany w 44 roku przed 

Chrystusem i liczył 200  tysięcy osób wolnych oraz dwa razy tyle niewolników. 

 Zepsucie moralne w miastach portowych było dobrze znane, tak dalece, że mówiło 

się o "korynckim"  sposobie życia. Chrześcijanie Koryntu byli nawróconymi w latach 

50 -52 poganami skromnego pochodzenia (Dz 18,1-8). Gdy Paweł opuścił Korynt 

zastąpił go apostoł Apollos.  W roku 57 Paweł przebywa w Efezie, dokąd z wizytą 

przybywa trzech wysłańców, by poinformować go o pewnych nieporządkach 

panujących w młodej wspólnocie. Przywożą też list -  kwestionariusz, zawierający 

pytania z dziedziny sumienia.  



Główny problem był następujący: w jaki sposób świeżo nawróceni mogą 

przystosować się do nowego życia ludzi wierzących? 

 Paweł odpowiada im, wychodząc od samej istoty wiary:  

Chrystus zmartwychwstał, wierzący żyje w Duchu. 

Dzięki tej prawdzie znajdują rozwiązanie wszystkie problemy stojące przed 

chrześcijanami. 

Pierwszy List do Koryntian zaczyna się, podobnie jak Listy do Tesaloniczan, 

pozdrowieniem i dziękczynieniem: 

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, 

brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni                    

w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy 

na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich                 

i naszego /Pana/. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa 

Chrystusa!  Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam                       

w Chrystusie Jezusie.  W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we 

wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie,  bo świadectwo 

Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru 

łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też 

będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana 

naszego Jezusa Chrystusa Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty 

z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. (1 Kor 1,1-9) 

 

 Od samego początku Paweł przypomina o powrocie Jezusa. Potem przekazuje 

wiadomości o sobie i naraz gani Koryntian za wewnętrzne podziały: 

 Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają 

się między wami spory.  Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem 

Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa.  Czyż Chrystus jest 

podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła 

zostaliście ochrzczeni?  Dziękuję Bogu, że prócz Kryspusa i Gajusa nikogo                 

z was nie ochrzciłem.  Nikt przeto nie może powiedzieć, że w imię moje 

został ochrzczony. Zresztą, prawda, ochrzciłem dom Stefanasa. Poza tym nie 

wiem, czym ochrzcił jeszcze kogoś. (1 Kor 1,11-16) 

 

 Brak porozumienia, niezgoda świadczą o tym, że Koryntianie nadal tkwią                            

w filozofii  pogańskiej. Ówcześni Grecy często powoływali się na takiego czy innego 

filozofa, ponadto cechą myślenia pogańskiego była chęć narzucenia światu ludzkich 

wartości, podczas gdy w mądrości chrześcijańskiej to Duch Święty działa i wybiera 

to, co najuboższe, aby uczynić zeń swe uprzywilejowane narzędzie: 



  Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość 

przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz 

tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?                    

(1 Kor 1, 19-20) 

 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam 

mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie 

urodzonych.  Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby 

zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć;  i to, co 

nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, 

wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić,  tak by się żadne stworzenie nie 

chełpiło wobec Boga.  (1 Kor 1,26-29) 

 

 Paweł daje wspólnocie rozmaite przestrogi: 

 Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak 

tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w 

słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie 

nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były 

ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości 

ludzkiej, lecz na mocy Bożej. (1 Kor 2, 2-5) 

 

 Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet 

głębokości Boga samego.  Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, 

który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch 

Boży. (1 Kor 2,10-11) 

 

 Istnienie stronnictw dowodzi, że postawa Koryntian jest bardzo "z tego świata". 

Co więcej, charakter apostolstwa nie usprawiedliwia stronnictwa. Głoszący słowo 

Boże są jedynie sługami i będą musieli zdać sprawę za swego przepowiadania.  

Nie wolno przywiązywać się do tego czy innego kaznodziei, gdyż są oni tylko 

administratorami objawienia: 

Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których 

uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, 

lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który 

podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg. (1 Kor 3,5-7) 

Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic 

Bożych.  A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny.                         

(1 Kor 4,1-2) 



  Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć - jako moje 

najdroższe dzieci. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców               

w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię 

zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.  Cóż chcecie? Z rózgą mam do was 

przybyć czy  z miłością i z łagodnością ducha? ( 1 Kor 4,14-15.21) 

 

 Święty Paweł reaguje na trzy rodzaje rozprzężenia:  kazirodztwo, procesy sądowe                 

i nierząd.  Zasada jest zawsze ta sama:  

teraz, gdy przez wiarę jesteście włączeni w Chrystusa, nie możecie już prowadzić 

się jak przedtem:  

 Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu 

całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym 

ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze 

jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu 

starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba 

czystości i prawdy.  (Kor 5,6-8) 

Ten piękny tekst,  streszczający punkt widzenia apostoła, czytany jest podczas mszy 

wielkanocnej.  

Łatwo potem wykazać, że  

 wierzący nie może współżyć cieleśnie z drugą żoną  swego ojca;  

 powinny ustać także procesy, jakie chrześcijanie wzajemnie sobie wytacza ją 

przed trybunałami pogańskimi, dając tym samym anty świadectwo miłości; 

wreszcie,  

 nie jest możliwe, by chrześcijanin  żył w rozwiązłości. 

W pięknych, dobrze znanych, słowach apostoł przywołuje tutaj argument, że 

chrześcijanie tworzą Ciało Chrystusa: 

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.  

(1 Kor 6,14-17) 

 

W rozdziałach 7 - 14  apostoł odpowiada na pytania Koryntian. Najpierw zajmuje 

się problemem małżeństwa i celibatu. Fragment ten był często źle interpretowany. 



 Dla zrozumienia go musimy przypomnieć sobie, a niektórzy filozofowie greccy 

odradzali małżeństwo. Święty Paweł twierdzi, że jest ono uprawnione, a także że 

małżeństwo między chrześcijanami jest nierozerwalne. 

 Uważa też, że dla każdego sprawą zasadniczą jest odpowiedzenie na swe 

powołanie: 

Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar 

od Boga: jeden taki, a drugi taki. Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu 

Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. Ja tak właśnie 

nauczam we wszystkich Kościołach.   (1 Kor 7,7.17) 

 Paweł wspomina tutaj o tak zwanym "przywileju Pawłowym" .   

Oznajmia: "Jeśli niewierzący mąż opuści żonę, niech się nie czuję ona 

związana". 

 Wreszcie,  apostoł głosi wartość celibatu w związku z powrotem Pana: 

Mówię [wam], bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają 

żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci,  a ci, którzy płaczą, tak jakby nie 

płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, 

jak gdyby nie posiadali;  ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego 

nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.  (1 Kor 7,29-31) 

Problemem, jaki zajmuje się Paweł, jest spożywanie mięsa ofiarowanego bożkom. 

Mięso to było tanie i chrześcijanie zastanawiali się, czy nadal mają je kupować. 

Kwestia ta nie byłaby może wcale interesująca, gdyby odpowiedź Pawła nie 

umieszczała jej w wielkim wymiarze miłości: 

 Baczcie jednak, aby to wasze prawo [do takiego postępowania] nie stało 

się dla słabych powodem do zgorszenia.  Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, 

oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czyżby to nie 

skłoniło również kogoś słabego w sumieniu do spożywania ofiar składanych 

bożkom? I tak to właśnie wiedza twoja sprowadziłaby zgubę na słabego 

brata, za którego umarł Chrystus.  (1 Kor 8,9-11) 

 Pytania o właściwy porządek podczas zgromadzeń  rodzą dalszy problem, 

odpowiedź, jaką daje Paweł, każe go bowiem podejrzewać o mizoginię.  

Tymczasem chodzi to po prostu o ówczesną tradycję: Paweł żąda, aby                                

w zgromadzeniach kobiety miały głowę nakrytą: 

Osądźcie zresztą sami! Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła 

się do Boga? Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny 

nosić długie włosy,  podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą?                    

Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie.  (1 Kor 11, 13-15) 



 Istota rzeczy polega na tym, aby zachować religijny charakter zgromadzenia. 

 W innych miejscach apostoł pragnie, by kobiety nie przechwalały się z swymi 

nakryciami głowy. Niezależnie od Pawłowego  sposobu wyrażania się, chodzi o to, by 

zgromadzenie celebrowało Eucharystię w atmosferze godności i miłosierdzia. 

 Paweł kładzie nacisk na problem miłosierdzia. Dowiedziawszy się, że podczas 

zgromadzeń chrześcijanie nie dzielą się zapasami żywności, apostoł gwałtownie ich 

upomina: 

 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy 

Pańskiej.  Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia,               

i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy.                  

Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże 

zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? 

Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę. (1 Kor 11, 20-22) 

 

 Święty Paweł korzysta z okazji, by przypomnieć ustanowienie Eucharystii: 

 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus 

tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb  i dzięki uczyniwszy połamał i 

rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją 

pamiątkę!  Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten 

kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić 

będziecie, na moją pamiątkę!  Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo 

pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.  Dlatego też kto spożywa 

chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi 

Pańskiej.  Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten 

chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na 

Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije.  (1 Kor 11,23-29) 

 

Trzeba tu  uściślić znaczenie słowa "niegodnie".  

Nie chodzi tu o to, jak mówiło się niegdyś, że Eucharystia ma być zastrzeżona jako 

nagroda dla tych, którzy są bez grzechu. Tacy bowiem nie istnieją, zresztą podczas 

całej mszy świętej Kościół głosi coś przeciwnego.  

Przed samą komunią chrześcijanin ma wypowiedzieć słowa:  

"Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a 

będzie uzdrowiona dusza moja".  A zatem od przyjmujących komunię apostoł 

wymaga miłości braterskiej. 

  

 



W duchu tej miłości Paweł kontynuuje swą myśl w dwóch niezwykle ważnych 

fragmentach:  o charyzmatach w kościele oraz o hymnie o miłości: 

Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu 

umiejętność poznawania według tego samego Ducha,  innemu jeszcze dar 

wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu 

dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, 

innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia 

języków.  Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu 

tak, jak chce. 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. (1 Kor 12, 8-12) 

 

  Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. Jeśliby noga 

powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała - czy wskutek 

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

Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do 

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

było słuchem, gdzież byłoby powonienie? (1 Kor 12, 14-17) 

 

Zaskakuje realizmu tego wyjaśnienia. Dla apostoła oznacza ono, że ucho 

oddzielone od reszty ciała nie miałoby żadnego znaczenia: 

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.                        

I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po 

trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, 

wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi 

językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują?                           

Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia 

cudów?  Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy 

przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?   

(1 Kor 12,27-30) 

 

Hymn do miłości, cytowany na początku rozdziału, podnosi istotnie wielki problem, 

którego nie można rozwiązać, dopóki nie zrealizowało się agape, niewłaściwie 

tłumaczonej jako "miłość". 

Bóg kocha nas w sposób szczególny nie z powodu naszych zasług, lecz potrzeb. 

Taka jest miłość bezinteresowna, agape, do naśladowania której zachęca nas Jezus. 



W przeciwnym razie jakże miałby apostoł utrzymywać, że można rozdać wszystkie 

swoje dobra "bez miłości". 

Fragment ten, który jest samym jądrem Listu, stanowi prawdopodobnie jedno z 

największych objawień Nowego Testamentu. 

W Pierwszym Testamencie znajdują się dwa przykazania: 

 "Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca twego, z całej twojej 

duszy, ze wszystkich twoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego" 

 Nowe przykazanie, dane przez Jezusa w wielkoczwartkowy wieczór, mówi, 

byśmy miłowali naszych braci jak On nas umiłował, a więc w duchu 

agape. 

Do tego przykazania niewątpliwie czyni aluzję św. Paweł po opisie ostatniej 

wieczerzy: 

 Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo 

jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części 

bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.  Gdy zaś przyjdzie to, co 

jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. (1 Kor 13,8-10) 

Tylko agape trwa wiecznie. 

Święty Jan dokładniej ukaże tę darmową miłość na obraz Chrystusa. Odtąd 

dostrzegamy, że objawienie tej miłości stanowi samo jądro Nowego Testamentu. 

 

Podobnie jak listy do Tesaloniczan Paweł kończy Pierwszy List do Koryntian, 

oznajmiając ponownie znaczenie wiary i zmartwychwstania: 

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i 

w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją 

zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na 

próżno.  Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł 

- zgodnie z Pismem - za nasze grzechy,  że został pogrzebany, że 

zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; (1 Kor 15,1-4) 

 

Zmartwychwstanie Chrystusa pociąga za sobą zmartwychwstanie chrześcijan: 

Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą 

niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?  Jeśli nie ma 

zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.  A jeśli Chrystus nie 

zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza 

wiara. (1 Kor 15, 12-14) 

 



Sposób zmartwychwstania nie został rzecz jasna objawiony. Paweł używa 

porównania z rośliną pochodzącą z ziarna: 

 

Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się 

ciele?  O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie 

obumrze.  

 A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co 

śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, 

które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci 

twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?  Ościeniem zaś 

śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że 

dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.  (1 Kor 

15,35.54-57) 

W utwierdzeniu się w prawdzie o zmartwychwstaniu naszego ciała może nam 

pomóc inne porównanie, bardzo w duchu św. Pawła. 

Oto motyl wychodzący ze swego kokonu, by unieść się w świetle. Był gąsienicą, 

znajdował się w kokonie; jest zupełnie inny, gdy wzbija się w powietrze. 

Dla Pawła chrześcijanin to ktoś, kto wierzy w zmartwychwstanie Jezusa,                 

w zmartwychwstanie własnego ciała, i kto na wzór Jezusa stara się miłować 

bezinteresowną miłością - agape. 

List kończy się zaleceniem zbiórki pieniężnej na rzecz Jerozolimy: 

Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co 

uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy 

przybędę. (1 Kor 16,2) 

Niezwykła prostota, z jaką apostoł zachęca wiernych do dzielenia się dobrami, 

stanowi bardzo trafne zakończenie rozważań na temat agape. 

 

Czułość Pawła, która już została wspomniana, ujawnia się jeszcze raz w końcowych 

pozdrowieniach Listu: 

Pozdrawiają was Kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu 

Akwila i Pryscylla razem ze zbierającym się w ich domu 

Kościołem.  Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie się wzajemnie 

pocałunkiem świętym! Pozdrowienie ręką moją - Pawła. Jeżeli ktoś nie 

kocha Pana, niech będzie wyklęty. Maranatha.  Łaska Pana, Jezusa [niech 

będzie] z wami! Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.                      

(1 Kor 16,19-24) 

 



Przesłanie dla nas: wspaniała katecheza 
 

W Pierwszym Liście Koryntian św. Paweł raz jeszcze ujawnia zasadniczą rolę 

Ducha Świętego. Kościół jest Ciałem Chrystusa, które ożywia Duch. 

On to również podtrzymuje jedność ciała i umożliwia każdemu członkowi 

odgrywać rolę, jaka mu jest przeznaczona. 

Duch pozwala każdemu chrześcijaninowi  

 widzieć wszystko zupełnie inaczej niż przed nawróceniem, gdy czynił on to 

na sposób ludzki;  

 odkrywać wszelkie rzeczywistości w nowym świetle. 

Duch daje mu siłę do życia miłością agape, stawiania jej na pierwszym miejscu. 

Jest On Duchem Jezusa, którego Pan daje nam w udziale, abyśmy mogli wszystko 

odkryć i widzieć Jego oczami.  

To Duch daje Jezusowi Chrystusowi miejsce w naszym życiu. 

Chrystus zmartwychwstały znajduje się w samym centrum naszej wiary. 

Więcej, życie chrześcijanina jest nieustającą rozmową z Panem Jezusem 

umarłym i zmartwychwstałym, który odkupił świat i ocala człowieka od grzechu                    

i zła, od samej śmierci. 

W Jezusie jesteśmy współodpowiedzialni ze wszystkimi naszymi braćmi za życie 

wieczne, podobnie jak byliśmy współodpowiedzialni z grzechem Adama za cierpienie 

i śmierć. 

Jezus zmartwychwstały, realnie obecny w Eucharystii jako pokarm naszej agape, 

jest uosobieniem jedności chrześcijan. Powróci, by zaprowadzić ostateczne królestwo. 

Oczekiwanie na powrót Jezusa jest główną cechą Kościoła pierwszych 

chrześcijan. 

Uświadomienie sobie tej prawdy jest dla nas, katolików, jedną z głównych korzyści 

lektury pism św. Pawła. Przyznajmy bowiem, że prawda ta nie zajmuje w naszej 

wierze należnego jej miejsca. 

 Kim zatem jest dla Apostoła Narodów chrześcijanin? 

Jest nim ten, kto ze swymi braćmi stanowi w Duchu Kościół, Ciało Mistyczne 

Chrystusa, nie zaś członek ludzkiej społeczności zgromadzonej przez doktrynę czy 

intelektualną filozofię człowieka. 

Chrześcijanin nie zależy od takiego czy innego głoszącego słowo, lecz od 

Chrystusa. Nie uznaje stronnictw wewnątrz Kościoła. Chrześcijanin nie może 

przeżywać swej wiary indywidualnie poza wspólnotą. 



Uznanie Chrystusa prowadzi nieuchronnie do zerwania ze zwyczajami świata. 

 Oczywiście nie oznacza to, że chrześcijanin nie podziela dążeń, radości i trudów 

swych braci (Sobór Watykański II), lecz nie może w pełni podzielać ich sposobu 

życia. Ten aspekt również zasługuje na dojrzałą refleksję w naszej epoce. 

 

Chrześcijanin wierzy w zmartwychwstanie ludzi. 

Przyznajmy, że nie jesteśmy oswojeni z myślą o zmartwychwstaniu wraz z ciałem, 

ponieważ nam, ludziom Zachodu, trudno jest uznać jakąś prawdę, dopóki w pełni jej 

nie zrozumiemy. 

Chrześcijanin ponad wszystko stawia miłosierdzie, miłość, agape. Pojął on naukę 

apostoła, że może istnieć postać religii, oddania sięgającego aż po całkowitą ofiarę, i 

cel jego życia polega na coraz większym zbliżaniu się do tego ideału: 

 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka 

poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 

wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.  (1 Kor 13,4-7) 

Wiara w powrót Chrystusa powoduje, że chrześcijanin uznaje odmienny porządek 

wartości niż jego bracia. Nie oznacza to, że nie docenia rzeczywistości ziemskich, ale 

że dostrzega pośród nich jeszcze inne, których nie dopuszcza czysto ludzka koncepcja 

życia. 

Również i tę prawdę należy odkrywać, zwłaszcza młodym chrześcijanom. 

Stąd zasadnicze znaczenie nasycania słowem Bożym katechezy, jaką się im głosi. 

 

 

Aktualność Pierwszego Listu do Kroyntian 
 

Podobnie jak dokerzy korynccy żyli w pogańskiej kulturze i atmosferze, my 

również żyjemy w kulturze nowej i pogańskiej. 

List do Koryntian jest więc prawdziwie aktualny, pozwala nam autentycznie żyć 

naszą religią i odkryć, w jaki sposób szczęście, którego drogą jest wyrzeczenie, 

prowadzi do prawdziwej radości. 

Epoka nasza, bardziej niż inne, potrzebuje odkrycia roli Ducha Świętego w życiu 

wiarą dojrzałą. Wpływa na nas nie tylko rozum, lecz i Duch Święty, który wprowadza 

w agape. 



Jedną z cech charakterystycznych naszej epoki jest to, że chcemy wszystko 

udowodnić, że odrzucamy wszelki autorytet nauczania. Stąd tak istotne jest odkrycie 

działania Ducha Świętego, który czyni z nas istoty "duchowe", nie tylko ludzkie. 

 

Sobór Watykański II zrodził wielką nadzieję na zjednoczenie chrześcijan. Niestety, 

nadzieja upadła, a zatem pilne jest odnowienie w kontakcie z apostołem naszego 

przekonania o roli jedności. 

Jest tylko jeden Duch, może więc istnieć tylko jedno ciało, bowiem inne byłoby 

pozbawione Ducha. 

Chrystus zmartwychwstały znajduje się w centrum naszego chrześcijańskiego życia. 

Również i pod tym względem zmiana mentalności katolików dokonuje się bardzo 

powoli. 

Lektura pism św. Pawła jest ważna, otwiera nas bowiem na prawdę, że  

krzyż jest tylko przejściem, paschą ku zmartwychwstaniu Jezusa. Chrystus 

umarł i zmartwychwstał, by wkroczyć w chwałę. 

Podobnie chrześcijanin ma przejść przez wyrzeczenie, aby osiągnąć radość. 

Postawa "kto traci, ten zyskuje" prowadzi do stokrotnej nagrody. 

Pilna jest konieczność dawania naszym braciom świadectwa woli naszego Pana, 

który pragnie prowadzić nas do prawdziwego życia. 

Zbyt częste zatrzymywanie się na Golgocie, o czym nadal świadczy niewielka 

przestrzeń przyznawana w naszych kościołach zmartwychwstaniu, zniechęcało 

młodzież, pozwalając jej sądzić, że chrześcijaństwo jest religią masochistyczną. 

Ileż razy, ukazując tym ludziom teksty Pawłowe, byłem świadkiem radości                  

z przeczucia zupełnej zmiany perspektywy. 

Święty Paweł uczy nas żyć w obecności Chrystusa zmartwychwstałego, choć 

niewidzialnego. 

 

Co więcej, Chrystus zmartwychwstały jest prawdziwą więzią jedności, która 

pozwoli nam zrealizować ekumenizm i odnaleźć naszych odłączonych braci. 

Zwłaszcza jeśli przyzwyczaimy się cierpliwie oczekiwać Jego powrotu. Gdy wróci, 

nie powinien zastać nas rozłączonymi. 

 

W oczekiwaniu na Jego powrót celebrujemy Eucharystię. 

Podobnie jak czyni to św. Paweł, z tej wysokości należy przezwyciężać obecny 

kryzys zniechęcenia wobec mszy świętej. 



Wiem z doświadczenia, jak można wpłynąć na chrześcijanina, mówiąc mu: 

"To zmartwychwstały Chrystus zaprasza cię na mszę, czeka na ciebie. Jeśli sądzisz, 

że nie możesz odpowiedzieć na Jego zaproszenie, powiedz Mu to. Powiedz Mu 

zwłaszcza wówczas, jeśli nie przyjmujesz Jego zaproszenia dlatego, że nie podoba ci 

się twój proboszcz - Jego sługa. Wreszcie - jak mówi św. Paweł - wiedz, że 

nieobecność na mszy odcina cię od wspólnoty i pozbawia ciało Chrystusa jednego z 

członków. Masz oczywiście prawo zawrzeć przymierze ze Zmartwychwstałym lub 

nie, lecz jeśli je zawierasz, wiedz, że nie możesz już żyć jak przedtem". 

 

W obecnym kryzysie Kościoła Pierwszy List do Koryntian przypomina pierwotne 

jego pojęcie, jako zgromadzenia istot duchowych, które ożywia Duch. 

Mówiliśmy już, że Kościół jest Ciałem Mistycznym Chrystusa i, podobnie do ciała 

ludzkiego, tworzą Go rozmaite członki, pozostające w jedności z Duchem. 

Niesłusznie myśli się czasem, że podziały są znakiem bogactwa i żywotności. 

Kościół tylko wówczas jest naprawdę żywy, gdy wszyscy członkowie myślą o 

całości, nie zaś o swych korzyściach osobistych. 

My natomiast często jesteśmy skłonni szukać w Kościele, jak w społecznościach 

ludzkich grup nacisku, które starałyby się po swojemu ukierunkować funkcjonowanie 

wspólnoty. 

Realizm i spojrzenie św. Pawła są tu niezbędne bardziej niż kiedykolwiek. 

 

Pierwszy List do Koryntian mówi nam także o trudnej do zachowania przez 

chrześcijan równowadze między miłością świata a oddzieleniem się od niego, 

zwłaszcza jeśli idzie o naszą skalę wartości. 

Chrześcijanie muszą zaakceptować oddzielenie, które jest czasem bardzo 

wymagające i wydawać się może czymś przestarzałym, a które stanowi realizację 

drogi agape. 

 

Innym aspektem obecnego życia Kościoła, do czego wezwanie stanowi Pierwszy 

List do Koryntian, jest sposób, w jaki należy sprawować Eucharystię. 

Streszcza się on w dwóch słowach: godność i miłość. 

Zgromadzenie ma być godne, skupione, kościół czysty, ciepły, oświetlony, pełen 

kwiatów. Nie można tego czynić byle jak i, by posłużyć się słowami Jana Pawła II, 

"uważać się za właściciela Eucharystii". Msza nie może być dla nikogo okazją do 

pokazania się. Wręcz przeciwnie, w bezinteresowności i pokorze łączymy się ze 

Zmartwychwstałym, którego ofiarę sprawujemy i wspominamy. 



 Agape zwycięża ideologię. 

W dzisiejszych czasach wrzenia idei konieczne jest przypomnienie, że miłość liczy 

się ponad wszystko i że tylko ona nigdy nie przeminie. 

Chrześcijaństwo jest przymierzem miłości z Panem i z naszymi braćmi. Nigdy nie 

może sprowadzić się do ideologii, tak jak to dzieje się w filozofiach ludzkich. 

 

Ostatnia z rzeczywistości naglących nas do ponownego odkrycia nauk Pawłowych 

to potrzeba wartości ponadziemskich, zwłaszcza w sprawie celibatu. 

Każdemu jego powołanie. 

Obca jest mi oczywiście myśl o niedocenianiu sakramentu małżeństwa, lecz należy 

również uznać wartość powołania tego, kto w duchu zasady, że kto traci, ten zyskuje, 

akceptuje to radykalne ubóstwo, które jego sercu, ciału i duszy przyniesie nagrodę 

stokrotną. 

 

Długo jeszcze moglibyśmy rozwodzić się nad dowodami aktualności  Pierwszego 

Listu do Koryntian.  

Nasz cel jednak został osiągnięty, jeśli czytelnik wyczuł niezwykły urok tego 

orędzia, powab wielkiej chwili wiary oraz wezwania do prawdziwej radości, 

skierowanego do nas także i dzisiaj. 

 

 

 

 

 


