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Od Redakcji 
 
Drogi czytelniku,  
 
Otrzymałeś kolejny numer naszego biuletynu 
zatytułowanego „Słowo”.  
Oczywiście chodzi tu o odniesienie do Słowa 
Bożego, którego głoszenie jest jednym z 
podstawowych zadań Kościoła.  
W naszej pracy chcemy - na miarę naszych 
możliwości - pomóc tym, którzy zajmują się 
głoszeniem Słowa (np. głoszą kazania), a także 
tym, którzy prowadzą studia czy spotkania 
biblijne.  
Chcemy także naszym biuletynem podać nieco 
informacji tym, którzy prowadzą własne 
refleksje biblijne. Chcemy ich zachęcić, a 
jednocześnie nieco ułatwić im ich poszukiwania.  
 
W biuletynie nie chcemy i celowo unikamy 
wykładu typowo akademickiego.  
Chcemy natomiast dostarczyć informacji (a 
także inspiracji) tym, którzy być może z różnych 
powodów nie mogą udać się do biblioteki, nie 
mogą zbyt łatwo zdobyć poszukiwanych pozycji 
książkowych, lub po prostu muszą przygotować 

kazanie lub studium biblijne, mając czas nader 
ograniczony.  
 
Jeśli macie pytania, sugestie, zawsze jesteśmy 
otwarci na Wasz głos.  
Waszymi pytaniami, czy wskazówkami, 
związanymi z Waszymi oczekiwaniami, możecie 
współtworzyć z nami to skromne pisemko.  
 
Pragniemy jednak nade wszystko, aby Słowo 
Biblii, jedyne nieomylne, stało się treścią życia 
praktycznego tych, którzy zajmują się Jego 
głoszeniem, tych, którzy prowadzą zajęcia 
biblijne w Kościołach lokalnych - w zborach, 
tych, którzy poszukują życia w prawdzie.  
 
Tego zatem Wam życzymy drodzy Czytelnicy: 
niech Wam błogosławi nasz Pan Wszechmogący 
i niech Was prowadzi w lekturze i rozważaniu 
Jego Słowa, w Waszym życiu Słowu temu 
podporządkowanym.  

Redakcja. 



 

SŁOWO nr 128 2    październik 2021 

 

Studium Biblijne: 
I Ks. Mojzeszowa / Ks. Rodzaju 19:30-38 

 

 
19:30 
Z jakiegoś nieokreślonego powodu Lot obawiał 
się pozostać w Soarze. Być może widział tam 
sposób życia podobny do tego w Sodomie i bał 
się konsekwencji grzechu, być może z innych 
powodów. Wyprowadził się więc z Soaru, aby w 
końcu zamieszkać w górach, miejscu, którego 
chciał przecież za wszelką cenę uniknąć (I Mj. 
19:18-20). 
Lot, przyzwyczajony do luksusowego życia 
miejskiego przebywa w jaskini, daleko od 
cywilizacji i bez społecznych kontaktów. Ta 
sytuacja jest bezpośrednim skutkiem jego 
wcześniejszych decyzji: opuszczenie Abrahama i 
ziemi obiecanej, kierowanie się nie wolą Bożą, 
lecz zewnętrznymi rzeczami (zielona dolina, I 
Mj. 13:10-11).  
Ostatecznie Lot osiedla się w górach, w miejscu 
do którego kierowały go anioły. Abraham 
mieszkał przez jakiś czas również w górach i było 
to dobre miejsce dla niego, ale w międzyczasie 
przemieścił się na południe (20:1). Lot przebywa 
nadal z dala od Abrahama i nie stara się, aby do 
niego powrócić. Zamiast dobrego życia w 
bogatym klanie nomadzkim, preferuje 
mieszkanie w jaskini. 
Po stworzeniu Adam był sam, ale Bóg dał mu 
żonę. Lot stracił swą żonę, żyje kompletnie 
oddzielony od społeczeństwa, od ludzi.  
Chowanie się w jaskiniach jest w Biblii często 
obrazem bycia blisko śmierci. Jest to miejsce, do 
którego się ucieka, jeśli wrogowie cię 
prześladują (np. Dawid ukrywał się w jaskini). 
Być w jaskini jest czymś takim jak przebywanie 
w symbolicznym grobie. 
 
19:31-33 
W starożytności małżeństwa zostawały 
aranżowane przez rodziców pary młodych. Lot 
stracił wszelkie relacje społeczne co wykluczało 
możliwość znalezienia mężów dla jego córek. 
Nie wykazuje on żadnej inicjatywy, aby coś 
czynić, aby polepszyć sytuację, by jego córki 
miały przyszłość.  
Aby przeprowadzić swój niemoralny plan córki 
upijają go. Przy tym starsza córka planuje i 
działa, zastępując autorytet ojca. 

Córki działają na podstawie tego, co 
obserwowały i czego nauczyły się w Sodomie, 
kontynuują niemoralność (por. IV Mj. 25). Córki 
Lota nie mają imienia w historii, co już oznacza 
pewien sąd nad nimi.  
Cel, aby mieć potomstwo, sam w sobie jest 
dobry. Niezwykle ważnym było, aby Lot miał 
potomków. Sposób jednak, w jaki cel został 
zrealizowany jest niemoralny i stanowi dowód 
całkowitego braku wiary. Nie ma mowy o Bogu, 
o Jego obietnicy, nie ma wołania do Pana, aby 
pomógł. Podobnie jak bezbożni, córki Lota chcą 
same rozwiązać problem. Lot nic nie wiedział i 
był kompletnie bierny. Ironią jest, że Lot, który 
oferował swoje córki na grupowy gwałt, sam 
zostaje przez nie zgwałcony.  
Ciężko jest się oderwać od otoczenia, do 
którego jest się przyzwyczajonym. Rodzina Lota 
uciekła wprawdzie z niemoralnego miasta, ale 
Sodoma nie opuściła ich całkiem, oni nadal żyli 
w sodomski sposób. 
Córki Lota stanowią wielki kontrast do 
Abrahama i Sary, którzy mimo słabości, 
ostatecznie zaufali Panu. 
Tu znów widzimy kontrast między Abrahamem 
a Lotem. Abraham naucza swoje dzieci 
sprawiedliwości i prawa (18:18-19), natomiast 
Lot widocznie nie nauczył swojej rodziny, co to 
jest prawo i życie według woli Bożej. Jego 
zięciowie wyśmiali go (19:14) a jego córki 
działają według niemoralnych zwyczajów 
świata. 
 
19:37-38 
W tej opowieści bierze początek gorzka historia 
wrogości między Izraelem a Moabitami i 
Amorytami (por. np. IV Mj. 23-25; 2 Krl. 3). 
Moabici i Amoryci zostali potem odrzuceni przez 
Boga, ale nie z powodu ich niemoralnego 
pochodzenia, lecz z powodu złego traktowania 
Izraela (V Mj. 23:3-6). Moabici i Amoryci 
charakteryzowali się sprośnością, bezbożnością 
(IV Mj. 23) i brakiem naturalnego ludzkiego 
sposobu zachowania się, czego przykładem jest 
fakt ofiarowania własnego syna przez króla 
Moabu (2 Krl. 3:26-27).  
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Bóg jednak nigdy nie przeklina całego narodu 
bez możliwości nawrócenia się. Rut, pramatka 
Jezusa, pochodzi z Moabu (Rut 4:18-22; Mat. 
1:5). Nawet jeśli pochodzisz z podłego i 
bezbożnego rodu lub rodziny, możesz z łaski i 
przez wiarę należeć do ludu Bożego. 
Imię Moab stanowi grę słów z hebrajskim 
słowem ojciec (‘ab) i sugeruje coś takiego jak od 
naszego ojca (hebr.: me’abinu). 
Imię Ben-Ammi stanowi także grę słów. 
Hebrajski wyraz ‘am może oznaczać naród, ale 
też oznacza krewnego. Wtedy imię znaczy coś 
takiego jak syn krewnego. 
Po potopie w nowym świecie grzech nadal 
istniał a Noe również poddał się grzechowi i upił 
się. Także po zniszczeniu Sodomy i Gomory, 
sodomska niemoralność nadal jest w sercach 
ludzkich. Lot uciekł z córkami, zabierając ze sobą 
grzeszne myślenie, kontynuując takie życie, do 
którego byli przyzwyczajeni w Sodomie. 
 
Tematy  
 
Sąd ostateczny 
Sąd ostateczny będzie miał miejsce na końcu 
czasów, ale Bóg też działa w tym świecie. 
Zniszczenie Sodomy i Gomory było jednocześnie 
wyraźnym znakiem nadchodzącego sadu 
ostatecznego jak i też konkretnego sądu nad 
konkretnym ludem w historii ludzkości. 
Każda klęska, która dzisiaj ma miejsce, oznacza 
koniec życia konkretnych ludzi, czyli, że dla nich 
nadszedł dzień sądu. Nie oznacza to w żadnym 
przypadku, że ci, którzy zginęli, są gorsi niż ci, 
którzy przeżyli. Jednak dla tych, którzy dalej żyją 
na tej ziemi jest to znakiem ostrzegawczym, że 
sąd Boży może przyjść każdego dnia.  
Jezus ostrzegał, że sąd przyjdzie nad Izraelem 
(Łk. 17:32). Mówił, że jeśli ktoś się nie nawróci, 
lżej będzie Sodomie niż nienawróconemu (Mat. 
112:20-24). Zniszczenie Sodomy jeszcze nie było 
sądem ostatecznym, lecz jego znakiem (Mat. 
10).  
 
Komu ufamy? 
Lot symbolizuje wierzących, dostosowujących 
się do świata. Dobrą nowiną jest, że został 
uratowany, chociaż sam z siebie tego nie chciał i 
nie traktował ostrzeżenia Bożego poważnie.  
Poprzednie rozdziały pokazywały jak to się stało, 
że historia Lota tak tragicznie się skończyła.  
Najpierw zdecydował nie na podstawie wiary i 
zaufania Bogu, lecz na podstawie zewnętrznych 

aspektów i kierując się egocentryzmem. To już 
zapowiadało problemy a Lot musiał potem 
doświadczyć skutków swej głupiej decyzji. 
Przebywał wiele lat z Abrahamem w ziemi 
obiecanej, potem zamieszkał blisko bezbożnego 
miasta Sodomy (I Mj. 14:12). Skutkiem tego 
było, że Abraham musiał go ratować od wrogów 
(I Mj. 14:1-16), ale Lota niestety to niczego nie 
nauczyło. Widocznie jeszcze bardziej 
zintegrował się z bezbożnymi, przeprowadził się 
do domu w tym miejscu i stał się nawet jednym 
z przywódców miasta.  
Jego córki były zaręczone z mieszkańcami 
Sodomy a on sam traktował bezbożnych 
Sodomitów, jako przyjaciół (I Mj. 19:7) 
Historia Lota pokazuje, co może się dziać, jeśli 
za bardzo kochamy świat. Być może nie 
stracimy naszego zbawienia, ale też nie 
będziemy żywym świadectwem dla świata i z 
pewnością znajdziemy się w wielkim 
niebezpieczeństwie. Staniemy się strachliwi i 
bierni, jak Lot, a w końcu możemy stracić 
wszystko, co posiadamy.  
Serce żony Lota pozostało w Sodomie. Nie była 
w stanie pożegnać się z bezbożnym miejscem i 
nie chciała być u Pana. Grzeszny świat był dla 
niej ważniejszy niż życie z Bogiem i dlatego nie 
została uratowana, lecz zginęła. To jest 
ostrzeżenie dla każdego człowieka.  
Dobrobyt i dobre życie, które samo w sobie nie 
jest złe, stało się dla żony Lota bożkiem, dlatego 
straciła wszystko, nawet swe życie. Lot nie 
potrafił bezwarunkowo zaufać Bogu, chciał mieć 
wszystko pod kontrolą, ale w końcu musiał żyć, 
jak jaskiniowiec. Nie mógł swych córek a nawet 
siebie samego utrzymać pod kontrolą.  
Życie Lota stało się podobne do marnotrawnego 
syna, przebywającego z dala od domu. Lot 
wtedy nawet nie pomyślał, aby wrócić do 
Abrahama, gdzie jest błogosławieństwo.  
 
Potop i Sodoma 
Widzieliśmy już wcześniej, że historia 
zniszczenia Sodomy posiada podobieństwa do 
historii potopu. Oba wydarzenia są wyrazem 
sądu Bożego nad bezbożnymi (patrz komentarz 
na I Mj. 19:1-29). Tak jak Noe się upił i jego syn 
Cham go wyśmiał, wyrażając przez to brak 
respektu dla ojca, tak Lot się upił a  jego córki 
przez ich niemoralne działanie pokazały brak 
respektu dla niego. W obu przypadkach 
grzeszne dziecko odkrywa nagość ojca i 
zawstydza go. W obu przypadkach też widzimy, 
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że potomstwo zostaje przeklęte, ponieważ 
kontynuuje bezbożny sposób życia: potomstwo 
Chama żyje jak Cham a potomstwo córek Lota 
żyje, jak bezbożni Kanaanici. 
Noe i Lot zostali zbawieni w sądzie Bożym, a po 
ratunku wpadli w grzech, podobnie jak ci, 
których Bóg zniszczył w sądzie. To jest 
powracający temat w księgach prorockich (np. 
Izaj 56-66; Mal. 1). Ci, którzy zostaną zbawieni 
nie są lepszymi ludźmi niż ci, którzy są 
potępieni. Nie wymiar ich grzechu decyduje o 
ich ratunku, lecz tylko Boża łaska oraz ich wiara.  
 
Zbawienie 
Łaskę Pana widzimy też w fakcie, że Lot został aż 
cztery razy uratowany. Pierwszy raz kiedy razem 
z Abrahamem opuścił Ur chaldejskie (I Mj. 
11:31-12:5; Joz. 24:2), co oznaczało zbawienie 
od bałwochwalstwa i śmierci. Drugi raz został 
razem z Abrahamem uratowany z Egiptu (I Mj 
12:10-20). Trzeci raz został uratowany przez 
Abrahama, kiedy, razem z Sodomitami, został 
wyprowadzony przez Kedorlaomera (I Mj. 14:1-
16). Czwarty raz został uratowany przez 
aniołów. 
Lot kończy tragiczne, ale Pan jest pełen łaski w 
stosunku do niego. Mimo grzechu, Lot chciał 

być sprawiedliwy. Mimo wszystko, w jasny 
sposób potępił grzech Sodomy a Bóg błogosławi 
go, zapewniając, że będzie miał potomstwo. To, 
że Apostoł Piotr nazywa go sprawiedliwym nie 
oznacza, że był dobrym człowiekiem, ale 
wskazuje na fakt, że Lot został usprawiedliwiony 
z wiary (2 Pio. 2:7-8). 
To wielka pociecha dla wierzących. Staramy się, 
aby dobrze żyć, ale nie udaje się nam. Nasza 
wiara jest słaba i ciągle grzeszymy. Wierzący 
wiedzą jednak, że żyją z łaski. Żyjemy i jesteśmy 
zbawieni nie na podstawie naszych starań, lecz 
wyłącznie na podstawie dzieła Jezusa Chrystusa, 
jedynego, który był wierny i nie zgrzeszył. On 
zmarł na krzyżu za wszystkie grzechy 
wierzących. Tylko dlatego możemy żyć. Nie 
oznacza to, że nie ma znaczenia, ile grzeszymy, 
ale, że powinniśmy patrzeć na Jezusa i ufać Mu, 
gdyż tylko tam jest przebaczenie naszych 
grzechów i zbawienie.  

 
Pedro Snoeijer 

 
Dłuższa wersja na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 

   
  

 
 
 

Studium biblijne: Ewangelia według Marka 10,35-45
  

(35) I przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam 
uczynił, o co cię prosić będziemy. (36)A On rzekł do nich: Co chcecie, abym wam uczynił? (37) A oni mu 
rzekli: Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale twojej, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy.(38) A 
Jezus im powiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja piję albo być ochrzczeni 
tym chrztem, którym Ja jestem ochrzczony? (39)Odpowiedzieli mu: Możemy. Wtedy Jezus rzekł im: 
Kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. (40) Ale 
sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz; przypadnie to tym, którym 
zostało zgotowane. (41) Gdy to usłyszało dziesięciu, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. (42) Ale Jezus 
przywoławszy ich, rzekł do nich: Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej 
władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. (43) Lecz nie tak ma być między wami, ale 
ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. (44) I ktokolwiek by chciał być 
między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. (45) Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby 
mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.  
 
Kontekst  
Po chrzcie i próbie na pustyni, posługa Jezusa 
otworzyła się w Ewangelii wg Marka przez 
wezwanie Szymona i Andrzeja , po której 
nastąpiły ta Jakuba i Jana, serią uzdrowień, 
wezwaniem Lewiego, poborcy podatków, 

reinterpretacją prawa żydowskiego, w kwestii 
postu i sabatu.  
Słysząc o wszystkim, co czyni Jezus, tłum 
przychodzi do Niego, by prosić o uzdrowienia. 
On wstępuje na górę gdzie powołuje Dwunastu, 
których wybrał, aby byli z Nim i aby posłać ich, 



 

SŁOWO nr 128 5    październik 2021 

by głosili z mocą wyrzucania demonów (Mk 
3,14-15).  
 
Posługa Jezusa i Dwunastu kontynuuje z 
sukcesem w Galilei i w regionach na wschód od 
Jordanu.  
 
Pierwsze zwiastowanie Męki, w 8,31, pojawiło 
się by ochłodzić entuzjazm uczniów. Drugie 
obwieszczenie, w 9,31, uderza ponownie w ich 
niezrozumienie: uczniowie pozostali jak w 
chmurze różowej po ich sukcesie w Galilei; 
przybywają do Niego z pytaniem, kto z nich jest 
większy. Jezus korzysta z tej okazji i dokonuje 
swoistego podsumowania (Mk 9,35).  
 
W naszym fragmencie, Jezus konfrontuje się z 
prośbą synów Zebedeusza, sygnalizującą, że 
Jego nauczanie nie zostało zrozumiane. Z 
cierpliwością dobrego pedagoga, powtarza to, 
co im już mówił: ktokolwiek by chciał być  
między wami pierwszy, niech będzie sługą 
wszystkich.  
 
Spojrzenie na tekst 
Każde słowo posiada swój własny świat sensu, 
właściwy dla ewolucji swojego użytkowania, w 
języku, z którego wyszło, a także kultury i 
kontekstu, którego stanowi część. Rzadko 
zdarza się, aby jakieś słowo można było 
tłumaczyć w innym języku ze wszystkimi swoimi 
niuansami. Tak też dzieje się oczywiście w 
języku Biblii.  
 
Przyjrzyjmy się zatem niektórym ze słów 
naszego fragmentu, zgodnie z wybranymi 
wersetami.  
 
w. 35: Zebedeusz: transliteracja imienia 
hebrajskiego Zebediah, które oznacza prezent 
Boga.  
Jakub i Jan: Jakub i Jan są to dwa imiona 
hebrajskie: 
Jakub tłumaczy się transliteracją grecką 
Jakobos, który odsyła do Jakuba, syna Izaaka, 
etymologicznie „ten, który chwyta za kostkę”, w 
odniesieniu do narodzenia perworodnego 
Ezawa (Rdz 25,26).  
 
Nasz fragment następuje bezpośrednio po 
nauczaniu 10,31:A wielu pierwszych będzie 
ostatnimi, a ostatnich pierwszymi, z pomocą 3-
ego zwiastowania Męki w 10,32-34, który 

następuje po 8,31 i 9,31. Można zatem 
wysłuchać nasz tekst jako ilustrację 10,31-34. 
Wyrażenie syn (czyjś) wyraża ideę tożsamości 
natury faktu przekazania. U Arystotelesa, syna 
lekarza, oratorzy oznaczają lekarzy i oratorów i 
w naszej Biblii, syn człowieczy oznacza 
człowieka. Jakub i Jan, synowie prezentu Bożego 
wszystko otrzymali od ich narodzenia.  
 
W. 36: Ale głęboka dobroć Jezusa nie czyni 
różnicy w przyjęciu prośby zaskakującej. 
Reaguje spokojnie, nie krytykując prośby synów 
Zebedeusza, podkreślając jedynie, że nie do 
Niego należy ostateczny werdykt o tym, kto 
zasiądzie po Jego tej czy innej stronie.  
 
W. 37:  
Chwała: tłumaczy doxa, słowo którego pierwszy 
sens to: to co ma się obecnego w duchu, skąd 
przewidzenie, oczekiwanie, opinia, reputacja, 
dobra reputacja, honor, chwała. Słowo to 
pochodzi od czasownika dokeo, który odnosi się 
do tego, co się myśli o kimś lub o czymś, 
opinia/wyobrażenie, które się ma tego, co się 
od tego oczekuje.  
 
Po twojej prawicy i lewicy: miejsce prawe jest 
miejscem honorowym (por. Ps 110,1). Z tego 
prośba jest niezwykle istotna: kto będzie miał 
przywilej zasiąść po prawej, a kto będzie miał 
miejsce po lewej?  
 
w. 38 - 40:  
Nie wiecie – tłumaczy czasownik oido, którego 
sens etymologiczny to znać coś, zobaczywszy to; 
być zdolnym do świadczenia.  
 
Nie możemy – tłumaczy czasownik dinamai: 
moc w sensie siły fizycznej, przymusu – nie w 
sensie uprawnienia do działania.  
 
Kielich: tłumaczy gr. poterion. Kielich w Biblii 
jest metaforą przeznaczenia (dobrego lub nie), 
ponieważ zawiera ofiary uczynione w świątyni? 
Por. mój kielich przelewa się (Ps 23,5); Ojcze, 
jażeli możliwe oddal ode mnie ten kielich (Mk 
14,36).  
 
…chrztem, którym jestem ochrzczony, 
zostaniecie ochrzczeni – Jezus już otrzymał 
chrzest wodny od Jana Chrzciciela, z tym 
słowem Bożym, kiedy zstępuje gołębica, symbol 
Ducha: , symbol Ducha: Ty jesteś moim synem…  
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Chrzest wodny jest rytem oczyszczenia ze 
świadomością; wyraża się ono poprzez akty, 
które inspiruje w nas Duch, na którego chrzest 
nas otworzył.  
 
 tym, którym zostało zgotowane – 
sformułowanie bierne. Każde sformułowanie 
bierne w myśli biblijnej, oznacza Boga 
działającego. To Bóg, który rządzi niebiosami; 
Jezus, sam, wypełnia swoją posługę na ziemi.  
 
W. 41 - 45: 
Oburzać się – tłumaczy aganakteo, które 
oznacza być gwałtownie popchniętym, mieć coś 
powyżej głowy.  
 
Przywoławszy ich – tłumaczy czasownik 
proskaleo, który jest prawie ekskluzywnie (7 
razy na 9) używany w Ewangelii według Marka 
dla wezwania uczniów w sensie Mk 3,14-15 w 
idei powołania – literalnie fakt bycia 
wezwanym.  
 
Wiecie – wobec ignorancji synów Zebedeusza, 
Jezus powraca do podstaw znanym wszystkim, 
na których może się oprzeć w swoim 
tłumaczeniu. Reorientuje on zdenerwowanie do 
przedmiotu, który ich wszystkich zjednoczy: 
krytyki władzy politycznej.  
 
Uważać się za władców – tłumaczy wyrażenie 
dokeo archein:  
 
Dokeo – oznacza mieć wrażenie ;  
 
Archein – oznacza być pierwszym, stanąć przed, 
skąd dowodzić, rządzić.  
 
Czynić się władcami absolutnymi – tu 
tłumaczone od katakurieo, co odnosi się do 

posiadania jakiejś idei uzupełnienia w wymiarze 
absolutnym i ideę bycia panem czegoś.  
 
Ich wielcy – to przypomniana kwestia nurtująca 
uczniów od Mk 9,34: kto jest największym.  
 
Sługa – tłumaczy greckie diakonos: tego, który 
wypełnia posługę, ministerium (np. w świątyni). 
Słowo jest stworzone z kono – które daje ideę 
pracy i z dia – które oznacza uzupełnienie.  
 
Niewolnik – tłumaczy dulos; niewolnik, który 
także pracuje dla innych, nie z wyboru ale z 
faktu swoich warunków (także urodzenia).  
 
Okup – tłumaczy greckie lutron, które pochodzi 
od korzenia luo: rozwiązywać więzy, uwalniać. 
Okup jest czymś, co pozwala uwolnić kogoś.  
 
Uwagi do ewentualnego kazania 
Warto zwrócić uwagę na konflikt pomiędzy 
ludzkimi aspiracjami do wielkości, które 
wyrażają uczniowie i odpowiedzią Jezusa. Jest 
to zdanie fundamentalne do regulowania relacji 
wzajemnych pomiędzy wierzącymi, członkami 
wspólnoty Kościoła. Ale także jest to nauczanie 
określające postawę liderów we wspólnocie, a 
także ewentualnych konfliktów o znaczenie we 
wspólnocie. Ważne, aby mieć świadomość, że 
postawa, o której jest mowa, jest działem 
działającego Ducha. Naturalną skłonnością 
człowieka jest właśnie duch rywalizacji i 
postrzegania wzajemnego w kategoriach 
konkurencji.  

 
 Tomasz Pieczko 

 
Dalsze rozważania biblijne oraz inne artykuły teologiczne 
na blogu autora:  
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com

 

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/

