
11. XII. 2019 r. 

1 Kor 3, 16-23 

16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli 
ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią 
jesteście. 18 Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry 
na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. 19 Mądrość bowiem tego 
świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły 
przebiegłych (Hi 5,12n) 20 lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców (Ps 
94[93],1). 21 Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest 
wasze: 22 czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, 
czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, 23 wy zaś Chrystusa, a 
Chrystus – Boga. 

Czytać i rozumieć: 

16–17. Z przenośnią dotyczącą budowania kojarzy się Apostołowi tematyka 
świątyni Bożej. Otóż świątyniami Boga są wszyscy chrześcijanie. Świątynią Boga jest 
każdy ochrzczony mieszkaniec Koryntu. Miejsce świątyni jerozolimskiej, jedynej dla 
całego Izraela, zajmuje teraz wnętrze każdego człowieka. Ale też świątynią Boga jest 
także cała społeczność koryncka. Jest to dom, rodzina Boża, tak jak kiedyś rodziną, 
domem Najwyższego był cały Izrael. 
Otóż tworzenie się ugrupowań i stronnictw na terenie Koryntu to nic innego, jak tylko 
burzenie owej świątyni i pozbawianie Ducha Świętego miejsca zamieszkania. Kto 
niszczy świątynię Boga, podnosi rękę na najwyższą świętość. Dlatego też kara 
przewidziana za ten czyn jest taka ciężka. 

18. Nie można się tedy łudzić; nie ma co liczyć w takiej sytuacji na 
pobłażliwość czy miłosierdzie Boże. Trzeba się zabrać natychmiast do naprawy swego 
życia, trzeba się wewnętrznie odmienić. Odmiana powinna przede wszystkim polegać 
na tym, by człowiek wyzbył się przeświadczenia, że jest mądry. Niech z całą 
świadomością i dobrowolnie zrezygnuje z mądrości tego świata, niech się stanie dla 
niego głupim, gdyż to jest jedyny sposób na zdobycie mądrości prawdziwej, tej 
mądrości, która znaczy coś w oczach Boga. 

19–20. Ideę tych dwu mądrości wyjaśnił Paweł już wcześniej, stwierdzając, że 
niewłaściwe pojmowanie mądrości było jednym z powodów rozdarcia wspólnoty 
korynckiej. Tutaj powtarza te same myśli, przypominając, że mądrość tego świata jest 
głupstwem u Boga, że Bóg może udaremnić zamysły najbardziej przebiegłych i że to 
już nie raz uczynił. Wie też Bóg, że pozornie najgenialniejsze pomysły mędrców tego 
świata są puste, jeśli się je snuje bez współudziału świata nadprzyrodzonego. 

21–23. Człowiek sam w sobie nie ma żadnych powodów do wynoszenia się 
ponad drugich. Nie mają też żadnych powodów do przechwalania się swymi 
przywódcami członkowie poszczególnych ugrupowań. Paweł już wcześniej wyjaśnił, 
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że wszyscy owi przełożeni są jedynie sługami Chrystusa dla dobra wiernych. Tak więc 
Paweł, Apollos czy Kefas – wszyscy w równym stopniu są do dyspozycji Koryntian, 
stanowią niejako ich własność. Zresztą własnością Koryntian jest również cały świat, 
ich doczesne życie, co więcej, nawet śmierć, teraźniejszość i cała przyszłość. 
Posiadają od Boga prawo dysponowania tym wszystkim. To właśnie od nich zależy 
rodzaj ich życia i śmierci, to oni nadają specjalny kształt teraźniejszości i sobie samym 
będą zawdzięczać zarówno dobrą, jak i złą przyszłość. Nie mogą jednak zapominać, że 
Panem wszystkiego jest Chrystus, a Bóg – Panem Chrystusa. 

Medytacja Słowa: 

Paweł przestrzega Koryntian przed niebezpieczeństwem zbytniego przy-
wiązania do ludzi, którzy zwiastowali im Dobrą Nowinę. Osoba apostoła powinna 
zawsze wskazywać na Chrystusa i chrześcijanin ma troszczyć się przede wszystkim o 
swoją z Nim więź. Nie należy więc szczycić się z powodu ludzi. Oni są jedynie 
narzędziami, których Bóg używa, aby innych przyprowadzić do siebie.  

Pawłowa przestroga była aktualna nie tylko w czasach apostoła w Koryncie. 
Dotyczy ona wszystkich chrześcijan wszystkich czasów. Zawsze bowiem istnieje 
niebezpieczeństwo, że osoba głosiciela Ewangelii może zbyt mocno związać słu-
chaczy ze sobą. Jest to nie tyle więź duchowa, co emocjonalna.  

W takich wypadkach oddalenie osoby głosiciela może mieć znaczny wpływ na 
kontakt z Bogiem tych, którzy przyjęli wiarę dzięki przepowiadaniu. Troską 
duszpasterzy powinno być ciągłe ukierunkowywanie wiernych ku więzi z Chrystusem, 
nie z samymi sobą (słudzy nieużyteczni jesteśmy Łk 17, 10). 

Sugestie do kontemplacji: 

 Przestroga zawarta w tym fragmencie wyrażona została w słowach: Niech nikt 
się nie łudzi!  

W chrześcijaństwie pokusa złudzenia jest zawsze aktualna. Gdy w życiu 
chrześcijanina przychodzi czas poznania zasadniczych prawd wiary, łatwo ulec 
pokusie poszukiwania nowych, oryginalnych poglądów, które wydają się atrakcyjne, 
lecz nie mają wiele wspólnego ze zdrową nauką.  

Stąd wciąż aktualne pozostaje wezwanie, by powracać do źródeł wiary, do 
najbardziej podstawowych prawd o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, 
zawsze w łączności z „Ewangelią krzyża”.  

Trzeba pamiętać, że złudzenia często przyjmują postać nieuzasadnionego 
triumfalizmu, który zdaje się nie brać pod uwagę faktu, że zbawienie dokonane zostało 
w cierpieniu i śmierci Syna Bożego. 
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