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Ks. Stanisław Haręzga

SŁOWO OD REDAKCJI

Czwarty numer rocznika Zamieszkać w Słowie ukazuje się w czasie 
trwania w Kościele synodu przeżywanego pod hasłem: „Ku Kościoło-
wi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Z inicjatywy papieża 
Franciszka nie jest to jednorazowe wydarzenie, ale proces synodalny, roz-
łożony na trzy lata (od października 2021 do października 2023 roku) 
i odbywający sie na etapie lokalnym, kontynentalnym i powszechnym 
w Rzymie.

Do udziału w diecezjalnym etapie synodu w Archidiecezji Przemy-
skiej zostało zaproszone również Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II. 
Zgodnie z Vademecum całego synodu przyświecało mu zasadnicze pyta-
nie dla wszystkich różnego rodzaju spotkań synodalnych: Jak w naszym 
Kościele lokalnym realizuje się „podążanie razem” i co winniśmy uczy-
nić, aby ono było bardziej owocne? W celu większego uszczegółowienia 
odpowiedzi na pytanie zasadnicze zaproponowano jeszcze dodatkowe 
pytania dotyczące trzech przestrzeni: nadzieje dla Kościoła, zauważane 
problemy, czekające wyzwania.

Stosunkowo krótki okres czasu wyznaczonego na diecezjalny etap sy-
nodu sprawił, że odbyły się tylko trzy konsultacyjne spotkania: w Leżaj-
sku (30.10.2021 r.), w Brzozowie (04.12.2021 r.) i w Sanoku (11.12.2021 
r.). Uczestniczyli w nich niektórzy członkowie Dzieła Biblijnego (Sanok, 
14 osób) oraz słuchacze trwających aktualnie kursów wprowadzających 
w lekturę Biblii (Leżajsk i Brzozów po około 30 osób). Do udziału w kon-
sultacjach zostali zaproszeni wszyscy członkowie stowarzyszenia oraz 
wszyscy korzystający z jego inicjatyw za pomocą strony internetowej 
Dzieła Biblijnego (bibliaprzemyska.pl). W ten sposób mogli zapoznać 
się z postawionymi pytaniami i przesłać swój głos na temat kościelnej 
synodalności w relacji do słowa Bożego. Na podstawie wszystkich zebra-
nych głosów: wysłuchanych ustnie i przekazanych na piśmie (14 głosów) 
powstało sprawozdanie, które 12 lutego 2022 roku zostało przesłane do 
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Diecezjalnego Zespołu Synodalnego. Dotyczyło ono synodalności, czyli 
„podążania razem”, ale zgodnie z charyzmatem stowarzyszenia w świetle 
i mocy słowa Bożego.

Idei trwającego synodu zostało poświęcone również V sympozjum bi-
blijne „Zamieszkać w Słowie”, jakie na zakończenie tygodnia biblijnego 
co roku organizuje w Przeworsku Dzieło Biblijne i Przeworska Kapituła 
Kolegiacka. Sympozjum odbyło się w dniu 7 maja 2022 roku i było po-
święcone nowotestamentowym „obrazom” Kościoła synodalnego. Roz-
poczęła go uroczysta Msza święta w bazylice Grobu Pańskiego pw. Ducha 
Świętego, której przewodniczył i homilię wygłosił metropolita przemyski 
ks. abp Adam Szal. Po Eucharystii uczestnicy sympozjum przeszli do sali 
wykładowej Urzędu Miejskiego i wysłuchali trzech referatów. Dotyczyły 
one istotnych „obrazów” z Nowego Testamentu, które ukazują jak „podą-
żać razem” w Kościele. Swoje referaty wygłosili kolejno: ks. dr hab. Sta-
nisław Haręzga: Jak Jezus uczył synodalności, czyli Markowy zapis Jego 
drogi z uczniami; ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJP II w Krakowie: 
Eucharystia – czas doskonałego synodos. Studium Łukaszowego przekazu 
Łk 24,13-35; oraz ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF, KUL: Synodal-
ność Kościoła w świetle świadectwa Dz 15,1-31. Teksty sympozjalnych 
referatów stanowią pierwszą część wszystkich publikacji zamieszczonych 
na łamach niniejszego numeru rocznika Zamieszkać w Słowie.

Część druga rocznika została przeznaczona na opracowanie dotyczące 
Ziemi Świętej jako „piątej Ewangelii”. Ks. dr Maciej Dżugan kontynuuje 
w niej rozpoczęty w poprzednim numerze cykl artykułów poświęconych 
ziemskiej Ojczyźnie Jezusa. Tym razem w ogólnym zarysie przedstawia 
najpierw historię Ziemi Świętej od czasów powstania chrześcijaństwa aż 
po współczesność, a następnie w pierwszej kolejności omawia Nazaret 
jako szczególnie ważne miejsce dla historii zbawienia.

Wsparciem dla wszystkich czytających i modlących się Pismem Świę-
tym mogą być opracowania lectio divina, które tworzą kolejną, obszerną 
część rocznika. Wszystkie dotyczą wybranych fragmentów z Ewangelii 
według św. Łukasza. W ramach przedmiotu proforystyka biblijna księ-
ża diakoni w roku akademickim 2021/2022 przygotowali lectio divina 
do sześciu Łukaszowych opisów powołań, aby przybliżyć ewangeliczne 
orędzie o tożsamości Jezusowego ucznia. Specyfiką tych opracowań jest 
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uwzględnienie bogactwa sensu duchowego dla wykorzystania go na eta-
pie medytacji. Natomiast dwaj członkowie grupy biblijnej przy parafii 
farnej pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku dołączają jeszcze lectio 
divina oparte na tekstach, które pokazują postawy ludzi wobec Jezusa 
(Jan Depczyński) i przedstawiają Go jako proroka potężnego w czynie 
i słowie (Wiesław Czopor).

Ponieważ rocznik Zamieszkać w Słowie jest oficjalnym pismem Dzie-
ła Biblijnego, służy dokumentacji jego działalności i dzieli się jej owoca-
mi. Z tej racji w części czwartej prezentowanego numeru zamieszczone 
zostały materiały przygotowane przez moderatora ks. Stanisława Haręzgę 
z okazji różnorodnej działalności formacyjnej i duszpasterskiej Dzieła Bi-
blijnego. W ich skład wchodzą:

Konferencja: Potrzeba rozeznawania duchowego w świetle przypo-
wieści Jezusa o siewcy (Łk 8,4-15) na zjeździe formacyjnym w Jarosła-
wiu w dniu 23 października 2021 roku, podczas którego Mszy świętej 
przewodniczył ks. bp Krzysztof Chudzio;

Pomoce liturgiczne na Niedzielę Słowa Bożego (3 Niedziela Zwykła, 
rok C, 23.01.2022 r.): komentarz biblijny do czytań mszalnych, propozy-
cja homilii, modlitwa powszechna wiernych;

Siedem konferencji o metaforach słowa Bożego, oraz homilia w śro-
dę III tygodnia wielkanocnego podczas XIV Ogólnopolskiego Tygodnia 
Biblijnego (1-7.05.2022 r.);

Homilia podczas nabożeństwa słowa Bożego z okazji finału XXVI 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (Przemyśl, 21.04.2022 r.);

Konferencje na zjazdach Akcji Katolickiej w Strachocinie: Wielka-
nocny dar chrześcijańskiej odwagi (11.05.2019 r.), Eucharystia darem dla 
pokoju (14.05.2022 r.);

Homilia mszalna i lista absolwentów z zakończenia kursu wprowa-
dzającego w lekturę Biblii (Leżajsk, 02.07.2022 r.);

Komunikat: Katecheci apostołami Biblii w rodzinie podczas kongre-
gacji katechetycznych w dniach 29-31 sierpnia 2022 roku.

W ostatniej części rocznika umieszczono opracowania: Andrzeja Ko-
perskiego, Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa według Ewangelii św. Marka 
i św. Jana i Nelli Hankus, Refleksje biblijne o miłości, oraz dwa świadec-
twa o roli i znaczeniu słowa Bożego w przeżywaniu swego życia. Całość 
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rocznika zamykają informacje i zapowiedzi wydarzeń planowanych przez 
Dzieło Biblijne na najbliższy rok duszpasterski.

Dziękuję poszczególnym Autorom tekstów za ich przygotowanie 
i możliwość ich publikacji w roczniku Dzieła Biblijnego. Mam nadzieję, 
że zawarte w nich materiały będą pomocne w korzystaniu z Pisma Świę-
tego, nie tylko w jego osobistej i wspólnotowej lekturze, ale także w oży-
wianiu duszpasterstwa i apostolatu biblijnego w naszej archidiecezji. Za-
chęcam więc do ich wytrwałej lektury i zapraszam wszystkich do dalszej 
współpracy w dziele odnowy biblijnej, a tym samym do współtworzenia 
naszego pisma.



Część pierwszaCzęść pierwsza

KU KOŚCIOŁOWI SYNODALNEMU

Synodalność stanowi naczelną drogę dla Kościoła, wezwane-
go do odnowy pod działaniem Ducha Świętego i dzięki słucha-
niu Słowa Bożego (n.9)

Synodalność w tej perspektywie jest czymś więcej, niż tyl-
ko celebrowaniem spotkań kościelnych i zgromadzeń biskupów, 
czy też kwestią zwykłej administracji wewnętrznej w Koście-
le; wskazuje ona na specyficzny modus vivendi jako komunia 
we wspólnym kroczeniu, w gromadzeniu się jako zgromadzenie 
i w czynnym uczestnictwie wszystkich jego członków w jego 
misji ewangelizacyjnej (n.10)

(Z Dokumentu Przygotowawczego
XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów)





Ks. Stanisław Haręzga

JAK JEZUS UCZYŁ SYNODALNOŚCI, 
CZYLI MARKOWY ZAPIS JEGO DROGI Z UCZNIAMI1

Szukając biblijnych inspiracji dla zrozumienia synodalności jako sty-
lu i sposobu bycia, funkcjonowania i misji Kościoła w świecie, należy 
zacząć od Markowego zapisu drogi Jezusa z uczniami. Jest to bowiem 
założycielski, konstytutywny, wzorcowy „obraz” synodos – czyli „drogi 
pokonywanej wspólnie” przez Jezusa i Jego pierwszych uczniów. Marko-
wy zapis tej drogi winien być więc podstawowym źródłem inspirującym 
Kościół do uczenia się i praktykowania synodalności.

Na ten wzorcowy „obraz” synodos, ale bez odwoływania się do kon-
kretnej Ewangelii, powołuje się „Dokument Przygotowawczy” Sekreta-
riatu Generalnego trwającego w Kościele Synodu Biskupów (n. 17-21). 
Jego błędem i nieporozumieniem jest jednak włączenie do tego obrazu 
„tłumu”. To prawda, że tłum wykazuje ciągłe zainteresowanie osobą Jezu-
sa, jednak On sam woli wobec niego zachować pewien dystans. W przy-
padku przeciwników Jezus stoi zaś z daleka. Natomiast zawsze otoczony 
jest uprzywilejowaną grupą swoich uczniów. Marek wyraźnie ukazu-
je odrębność relacji między Jezusem a wymienionymi trzema grupami 
osób. W tym celu posługuje się on terminologią, która podkreśla bliskość 
fizyczną i relację osobową, albo dystans, a nawet wrogość. Chcąc więc 
mówić o synodalności, czyli „podążaniu razem” w Kościele, na podsta-
wie Ewangelii Marka, należy uwzględnić jedynie relację między Jezusem 
a kręgiem najbliższych, towarzyszących Mu osób. Nie do przyjęcia jest 
więc twierdzenie „Dokumentu Przygotowawczego”: „Bez tłumu relacja 
apostołów z Jezusem ulega zepsuciu stając się sekciarską i autoreferen-
cyjną formą religii, a ewangelizacja traci swoje światło, emanujące z bez-

1 Wykład przygotowany w oparciu o wcześniejsze pozycje autora: Jezus i Jego uczniowie. 
Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka, Lublin 2006; Motyw 
drogi i teologia Jezusowego ucznia w Ewangelii św. Marka, „Warszawskie Studia 
Teologiczne” 21 (2008), s. 7-13.
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pośredniego objawienia się Boga każdemu człowiekowi, wprost oferując 
mu swe zbawienie” (n. 20).

Po tej ważnej korekcie skoncentrujmy się na motywie wspólnej drogi, 
jaką z Jezusem, pod Jego kierunkiem, przeszli Jego pierwsi uczniowie. 
W Markowym zapisie tej formacyjnej drogi szukajmy odpowiedzi na 
pytanie: Jak Jezus uczył uczniów synodalności, czyli realizacji komunii 
z Nim i między sobą, z myślą o ewangelizacji wszystkich nie będących 
w Jego wspólnocie uczniów.

1. Od powołania do zrozumienia tajemnicy Jezusa
Droga uczniów z Jezusem zaczyna się od ich powołania (1,16-20). 

To od tej czynności Jezusa ewangelista Marek rozpoczyna opis Jego pu-
blicznej działalności. Powołanie uczniów ujawnia skuteczność Jezusowe-
go orędzia: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (1,15b). Z opisu 
pierwszych powołań wynika, że ich źródłem i celem zarazem jest osoba 
Jezusa. Formuła powołania: „Pójdźcie za Mną” wskazuje na Jego oso-
bę jako jedyny i ostateczny punkt odniesienia. Od momentu powołania 
uczniowie wchodzą w bezpośrednią i osobistą relację z osobą i dziełem 
Mistrza. On staje się dla nich przewodnikiem i drogą, a oni Jego naśla-
dowcami. I tak już pozostanie na całe ich życie, bo uczeń nigdy nie może 
uniezależnić się od swego jedynego Mistrza i Pana. Tylko On może dać 
im udział w swej zbawczej misji. Od powołania rozpoczyna się więc stop-
niowo inicjacja w zrozumienie i przyjęcie identyczności drogi Jezusa jak 
również identyczności i drogi ich samych jako Jego uczniów.

Odpowiedź powołanych staje się punktem wyjścia do dalszej forma-
cyjnej drogi za Mistrzem. Powołanie – choć ukazane jest jako wydarzenie, 
które miało miejsce – równocześnie pozostaje „otwarte”: ma się dopełnić 
w dalszej drodze za Jezusem, ale we wspólnocie innych powołanych. Od 
początku bowiem Jezus tworzy wokół siebie wspólnotę uczniów, która 
w swej strukturze i formie życia zależy od Niego. Uczniowie jako pod-
mioty formacji, pozostając przy Mistrzu, w odpowiedzi na Jego powoła-
nie, będą pogłębiać przynależność do Niego i we wspólnocie dojrzewać 
do swej przyszłej misji.

Czego uczą się uczniowie na swej drodze z Jezusem? Ich pierwsze 
doświadczenia u boku Jezusa wiążą się ze zbawczą mocą Jego słowa, 
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wobec którego należy stawać w postawie zaufania i wiary. Równocze-
śnie za Jezusowym przykładem życia i postępowania uczniowie wchodzą 
w nowy sposób życia zgodnie z objawioną przez Niego tajemnicą kró-
lestwa Bożego. Ujawnia się to na tle kontrowersji z uczonymi w Piśmie 
i faryzeuszami zarówno w kwestii nowego podejścia do ludzi potrzebu-
jących zbawienia jak i sposobu pełnienia wyrażonej przez Słowo woli 
Bożej.

Ustanowienie Dwunastu jako znaku dla wszystkich uczniów jeszcze 
bardziej potwierdza to, co jest pierwsze i najważniejsze dla ucznia: „być 
z Mistrzem”. Dopiero z tego bycia ma zrodzić się apostolska misja prze-
powiadania Ewangelii i wyrzucania złych duchów. W kontekście niezro-
zumienia misji Jezusa przez bliskich Mu krewnych i odrzucenia Go przez 
uczonych w Piśmie Nauczyciel w swoich uczniach widzi nową, escha-
tologiczną rodzinę. Przed nią za pomocą nauczania w przypowieściach 
odsłania On misterium królestwa Bożego oraz zaprasza do słuchania 
Słowa, zrozumienia go i zaangażowania się w jego realizację. Tajemnica 
Królestwa objawia się także poprzez Jezusowe cuda, które wymagają od 
uczniów wiary w Jego zbawczą obecność.

Z bycia przy Mistrzu rodzi się misja Dwunastu jako znak i zapowiedź 
popaschalnej misji całego Kościoła. Apostołowie, wracając do wspólno-
ty „bycia z Jezusem”, uczą się dalej rozumienia tajemnicy Jego osoby 
oraz poznają istotę misji wobec Izraela i wszystkich ludzi. Wymaga to od 
nich interioryzacji misterium Chrystusa, by uwolnieni od rytualnej po-
bożności, mogli otworzyć się na dokonujące się przez Niego zbawienie. 
Dramatyczny wzrost niezrozumienia osoby i misji Jezusa zamyka wyzna-
nie Piotra pod Cezareą Filipową. Tym samym kończy się pierwszy etap 
formacji uczniów, który zmierzał do odczytania i zrozumienia tożsamości 
i misji Jezusa Chrystusa.

2. Droga krzyża weryfikacją tożsamości Jezusa i Jego uczniów
Znamienne jest to, że w momencie wyznania Piotra Marek ponownie 

odwołuje się do motywu drogi, zaznaczając fakt, że Jezus jest „w drodze” 
(8,27b). To na niej bowiem ma dokonać się druga część formacji uczniów. 
Zakłada ją Jezusowy nakaz, by nikomu o Nim nie mówili (8,30). To bo-
wiem, kim On jest, choć zostało prawidłowo wyrażone przez Piotra, musi 
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być jeszcze dopełnione na drodze do Jerozolimy – miejsca męki i zmar-
twychwstania Chrystusa (por. Mk 9,9). Ta droga wpisana jest w Boże 
plany i na niej ma ujawnić się pełna prawda o Mesjaszu. Jest to droga 
cierpienia i krzyża Syna Człowieczego, która przez śmierć i zmartwych-
wstanie prowadzi Go do chwały. Wobec tej paradoksalnej logiki Bożego 
działania uczniowie ponownie okazują niezrozumienie (8,32; 9,32-34; 
10,35-37). Oddzielając Mesjasza od Jego zbawczego krzyża, ujawniają 
niezrozumienie drogi, która ma stać się również ich udziałem.

Mimo niezrozumienia i oporu uczniów w przyjęciu tej drogi, Jezus 
nie rezygnuje z cierpliwego jej wyjaśniania i proponowania w radykal-
nym darze własnego życia. Nauczyciel czyni to za pomocą odrębnych 
instrukcji, pouczając, jak życie każdego ucznia winno być służebnym 
darem poprzez społeczne i eklezjalne zaangażowanie dla dobra dru-
gich, zwłaszcza najbardziej potrzebujących pomocy i oparcia. Równo-
legle z tym kierunkiem formacji, Jezus odkrywa przed uczniami różne 
trudności i zagrożenia wynikające z ludzkiego egoizmu, zachęca ich do 
głębszej relacji ze sobą, uczy wiary i zaufania do Boga. Chcąc pokazać, 
że jest to możliwe, na końcu tej sekcji Marek umieszcza przykład nie-
widomego Bartymeusza, który doznając uzdrowienia, staje się uczniem 
zdolnym do pójścia za Jezusem. Ewangelista potwierdza to w końco-
wych słowach opowiadania: „Natychmiast przejrzał i szedł za Nim dro-
gą” (10,52b).

Zakończeniem drogi Jezusa do Jerozolimy staje się uroczysty wjazd 
do świętego miasta i wkroczenie do świątyni. W niej uczniowie Jezusa 
otrzymują przed Jego męką ostatnie pouczenia. Istotę tego etapu formacji 
należy widzieć w przyswojeniu sobie prawdy, że Jezus Chrystus jest żywą 
świątynią spotkania ludzi z Bogiem, a nowy kult winien być oparty na 
właściwej relacji z Bogiem. Ma to szczególne znaczenie w perspektywie 
zburzenia jerozolimskiej świątyni, w oczekiwaniu na ostateczne przyj-
ście Jezusa. On sam potwierdza to w końcowej mowie eschatologicznej, 
pouczając uczniów o ich misji w świecie w obliczu różnych prób, niena-
wiści i prześladowań. Jedynie totalne zaufanie słowu Ewangelii, otwarcie 
się na działanie Ducha Świętego oraz czuwanie, by nie utracić żywej re-
lacji z Chrystusem, gwarantuje wytrwanie i jakość ich świadectwa aż po 
ostateczne spotkanie z Nim w chwale.
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Mimo tak intensywnej formacji uczniów, przygotowującej ich do 
przeżycia Jezusowej Paschy, podczas niej ujawnia się cały dramat ich 
pójścia za Mistrzem. Przejawia się on nie tylko niezrozumieniem, ludz-
ką słabością i bezradnością, lecz zerwaniem wspólnoty z Jezusem i mię-
dzy sobą. W decydującym dla Mistrza momencie uczniowie zapominają 
o obietnicy „umierania” razem z Nim i wszyscy Go opuszczają. Okazuje 
się jak uczeń, bezkrytycznie ufając sobie i polegając na ludzkiej tylko sile, 
nie potrafi wytrwać przy Jezusie do końca. Staje się to możliwe dopiero za 
cenę wejścia w doświadczenie zbawczej mocy Jezusowej Paschy. Z nie-
go rodzi się zadatek „nowej” popaschalnej wspólnoty uczniów Pańskich. 
Najpierw odnajdują się w niej ci, którzy pozostając do końca w zasię-
gu zbawczej śmierci Jezusa, mogli w niej rozpoznać majestat Mesjasza 
i Syna Bożego. W Markowej narracji są nimi: Szymon z Cyreny, setnik 
rzymski, Józef z Arymatei, oraz trzy uczennice – Maria Magdalena; Ma-
ria, matka Jakuba i Salome.

3. Powrót do początku formacyjnej drogi 
mocą Chrystusowej Paschy

Przedpaschalna wspólnota uczniów, choć przez mękę i śmierć Mi-
strza została przerwana, naznaczona piętnem zdrady i zaparcia się, oca-
lała z woli jej Założyciela. On sam wyraził ją przed męką, w drodze na 
Górę Oliwną, w obietnicy: „Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei” 
(14,28). Nic więc dziwnego, że w relacji Marka orędzie o zmartwych-
wstaniu Chrystusa w pierwszej kolejności dedykowane jest rozproszonej 
wspólnocie uczniów. Pusty grób jest dla kobiet jedynie znakiem prawdy, 
że Jezus zmartwychwstał. Dlatego orędzie anielskie zawiera dodatkowe 
słowa: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powie-
dział” (16,7b). Oznacza to, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał i nadal 
kontynuuje swoje dzieło. Dlatego na koniec Ewangelii, w formie inkluzji, 
pojawia się motyw drogi. Dla uczniów jest to równoznaczne z nowym po-
wołaniem. W charakterystycznym wyrażeniu „idzie przed wami” zawarte 
jest zaproszenie do ponownego naśladowania Mistrza, do odnowienia ze-
rwanej z Nim relacji i wspólnoty.

Powstanie popaschalnej wspólnoty uczniów nie jest jednak samo-
rzutne, bez podstaw i uzasadnienia. Przeciwnie, rodzi się ona z bogatego 



16 Zamieszkać w Słowie

doświadczenia uczniów, które zostało ujęte w słowach: „tam Go ujrzy-
cie” (16,7). Chodzi w tym doświadczeniu o proces zrozumienia, a przede 
wszystkim wiary. Taką możliwość przynosi uczniom zmartwychwstanie 
Jezusa, który obdarował ich ponownie swą przyjaźnią i nie kończącą się 
obecnością. Jest to obecność Syna Bożego, którego śmierć pochłonąć nie 
może. Ponieważ On „powstał” (16,6), muszą na nowo odczytać wszyst-
ko, „co im powiedział” (16,7). On sam będzie ich tego uczył, gdyż „idzie 
przed nimi” (16,7), pozostając nadal jedynym Mistrzem w odczytywaniu 
i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom (13,10).

Zapytajmy jeszcze dlaczego Marek nie opowiada o powstawaniu tej 
wspólnoty, ale jego pierwotne zakończenie Ewangelii w 16,8 pozostaje 
otwarte: „Nikomu też nic nie powiedziały, bo się bały”. Domyślna, po-
zytywna odpowiedź na pytanie, czy kobiety wypełniły zleconą im misję 
paschalną wobec uczniów, nie zwalnia od pytania na temat funkcji takie-
go zakończenia narracji. Zgodnie z jej charakterem zachowanie kobiet 
ma podkreślać fakt, że bycie uczniem Chrystusa nigdy nie jest łatwe, do-
skonałe i ukończone. Wzmianka o towarzyszącej im bojaźni świadczy 
o kruchości i niewystarczalności wiary. Paschalne świadectwo kobiet, 
naznaczone bojaźnią, zaprasza każdego aktualnego lub potencjalnego 
Jezusowego ucznia do spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem, by 
z Nim, we wspólnocie innych powołanych, przejść drogę, którą Jezus 
pozostawił na ziemi jako ewangelię Bożą. Oznacza to, że ewangeliczna 
kerygma ma dłuższą historię niż ta opowiedziana przez Marka. On bo-
wiem potraktował ją tylko jako fundamentalny „początek”, który domaga 
się przedłużonej aktualizacji w życiu każdego przyszłego ucznia Jezusa 
Chrystusa. Gdy na tej drodze dojdzie do trudności, a nawet zerwania wię-
zi z Nauczycielem i wspólnotą, zawsze jest możliwy powrót do począt-
ku, by realizować pozostawiony przez Jezusa Jego projekt bycia uczniem 
jako żywy wzór obowiązujący każdego, kto prawdziwie i radykalnie chce 
być Jego naśladowcą.

4. Synodalność w praktyce życia Kościoła
Skoro wspólna droga Jezusa z uczniami według Marka jest ewange-

licznym „początkiem”, zapytajmy na koniec, jakie są jej istotne cechy dla 
synodalności Kościoła na każdym etapie jego dziejów, a więc i dzisiaj.
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 • W kościelnym „podążaniu razem” na pierwszy plan wysuwa się 
osoba Jezusa Chrystusa. Z racji swego autorytetu jako Mesja-
sza i Syna Bożego, tylko On gwarantuje wejście w żywą relację 
z Bogiem i osiągnięcie zbawienia wiecznego. Wiąże się to z ko-
niecznością wejścia w osobową i bezpośrednią relację z Jezusem 
Chrystusem każdego Jego ucznia. Nawiązanie z Nim kontaktu 
w momencie przyjęcia chrześcijańskiego powołania wymaga jed-
nak trwałego podtrzymywania i pogłębiania tego związku. Jego 
zasadniczym celem jest stanie się „nowym człowiekiem”, zdolnym 
do ewangelicznego radykalizmu w synowskim oddaniu Bogu Ojcu 
i w służebnym życiu dla drugich.

 • „Podążanie razem” z Jezusem w Kościele naznaczone jest jednak 
ludzką słabością, aż po niewierność, odstępstwa i zdradę. Przed 
wspólnotą Kościoła i każdym z osobna staje więc konieczność cią-
głego nawracania się i otwierania na dar zbawczej obecności Chry-
stusa w słowie Bożym i w sakramentach świętych. Pomyślność 
tego procesu mierzy się zrozumieniem tajemnicy zbawczej misji 
Jezusa oraz przyjęciem Jego pasyjnej drogi życia ze wszystkimi 
tego konsekwencjami.

 • „Podążanie razem” w Kościele winno być otwarte na potrzeby 
współbraci w wierze. Bycie każdego we wspólnocie Kościoła 
winno być oparte na braterstwie, równości i wzajemnym szacun-
ku. W niej na pierwszym miejscu należy postawić ludzi ubogich 
i „ostatnich” oraz troskę, by każdy miał przystęp do Chrystusa i nie 
uległ zgorszeniu. Tym, co szczególnie umacnia wspólnotę kościel-
ną będzie zawsze: zachowanie chrześcijańskiej mądrości i stylu 
życia, praktyka modlitwy i przebaczenia, postawa służby, wierność 
ideałom jednego i nierozerwalnego małżeństwa, właściwy stosu-
nek do dóbr materialnych.

 • Synodalność Kościoła winna przejawiać się także w jego misji wo-
bec tych, którzy do niego nie należą. Wynika ona nie tylko z samej 
nowości życia chrześcijańskiego, z potrzeby inkulturacji Ewan-
gelii, ale także ze świadomie pojmowanej ewangelizacji. Wzo-
rem i nauczycielem takiej postawy jest dla swoich uczniów Jezus, 
wychodzący ze swoim zbawczym orędziem daleko poza granice 
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świata żydowskiego. Najlepszym sposobem ewangelizacji tych, 
co pozostają na zewnątrz Kościoła, pozostaje dawanie świadectwa 
o absolutnej nowości zawartej w objawieniu Jezusa Chrystusa.



Ks. Piotr Łabuda

EUCHARYSTIA – CZAS DOSKONAŁEGO SYNODOS
STUDIUM ŁUKASZOWEGO PRZEKAZU ŁK 24,13-35

Przekaz o uczniach zdążających do Emmaus (Łk 24,13-35), według 
niektórych komentatorów można nazwać streszczeniem wszystkiego 
tego, co Łukasz przekazał w 23 rozdziałach1. Św. Łukasz bowiem napisał 
Ewangelię, aby zbadać, opisać i przekonać wszystkich miłujących Boga 
– wszystkich umiłowanych przez Najwyższego, o prawdziwości nauki 
Jezusa Chrystusa (zob. Łk 1,1-4). A taki charakter ma opis drogi i wyda-
rzeń w Emaus. 

Niewątpliwie – patrząc na obrazy biblijne – synodalność, to „bycie 
razem”, to wspólnota osób i Pana, wspólnota dóbr, to wspólne zdążanie, 
wspólne mówienie i słuchanie, to także wspólne podejmowanie decyzji. 
Wydaje się, że Łukaszowy przekaz o uczniach spieszących do Emaus, jest 
pięknym obrazem wspólnego z Jezusem pielgrzymowania – wspólnego 
rozmawiania. Jezus bowiem jest z idącymi wspólnie uczniami. On ich 
prowadzi.

Chcąc poznać rolę i znaczenie Łk 24,13-35, zasadnym wydaje się 
najpierw spojrzenie na sam tekst, na samą miejscowość czy też bohate-
rów. Dalej, po tej analizie opowiadania, zastanowimy się dlaczego Łukasz 
z tak wielką estymą maluje całe wydarzenie – wydarzenie, któremu św. 
Marek poświęca zaledwie dwa wersety (zob. Mk 16,12-13). Na końcu 
wreszcie spróbujemy przez pryzmat Łukaszowego opisu spojrzeć na sy-
nodalność Kościoła.

1. Prawdziwe opowiadanie
Według niektórych komentatorów przekaz o wydarzeniach, które 

miały miejsce w drodze do Emaus, jest opowiadaniem utworzonym przez 

1 Zob. I. Gargano, Lectio divina do opisów zmartwychwstania, Sandomierz 2003, 
s. 117.
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autora trzeciej Ewangelii2. Niektórzy badacze wskazują, iż Łk 24,13-35 to 
legenda oparta na podobnych historiach, które można znaleźć na kartach 
Starego Testamentu, czy nawet w tradycjach innych starożytnych religii3. 
Trudno jednak uznać, iż opis dobrze znanych wspólnocie wydarzeń, ma-
jących miejsce po zmartwychwstaniu, Łukasz utworzył, bazując na staro-
testamentalnych tekstach i wierzeniach4.

Autorzy kwestionujący historyczność wydarzenia wskazują, iż prze-
kaz św. Łukasza miał w zamiarze podkreślić znaczenie innych uczniów 
– nie tylko samych apostołów – miał także zwrócić uwagę na rolę czynno-
ści liturgicznych. Zauważają oni, iż dziwić może niezwykle szczegółowy 
opis całego wydarzenia, podczas gdy inne relacje ewangelistów, związane 
z chrystofaniami są krótkimi i prostymi. Dziwnym, w opinii niektórych, 
może być to, że Łukasz uznał chrystofanię adresowaną do uczniów za 
niezwykle ważną i poświęcił jej znacząco więcej miejsca, niż spotkaniom 
Zmartwychwstałego, chociażby z samym Piotrem. Przesłanki te według 
niektórych komentatorów, wydają się potwierdzać, że cały opis został 
przygotowany i stworzony przez Łukasza na bazie Mk 16,12-13 dla okre-
ślonych potrzeb5.

Łukaszowe opowiadanie ma swoje korzenie w materiale Marko-
wym. Autor przejął go i rozbudował, aby przede wszystkim przesunąć 
na drugi plan postać Piotra w pierwotnej wspólnocie. Potwierdzeniem 

2 Zob. Np. H.D. Betz, The Origin and Nature of Christian Faith according to the 
Emmaus Legend (Luke 24,13-35), „Interpretation” 23 (1969), s. 32-46.

3 Rzeczywiście w przekazie św. Łukasza można szukać podobieństw do Rdz 18, 
gdzie „mężczyzna” będący boską postacią spożywa posiłek u Abrahama. Podobna 
idea znajduje się w Rdz 19, gdzie Lot spotyka dwóch posłańców – aniołów, 
którzy przybyli do Sodomy i zaprasza ich do swojego domu, by tam odpoczęli 
i posilili się. Zob. J.A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke X-XXIV, New 
York-London-Toronto-Sydney-Auckland 1983, s. 1556; J.M. Creed, The Gospel 
According to St. Luke, London 1950, s. 290.

4 Zob. T.L. Brodie wskazuje, że Łk 24,13-35 może być imitacją i nawiązaniem 
do Sdz 19,5b-21, jednak nie jest to wpływ idei, ale raczej konstrukcji – budowy 
literackiej, podobnie jak to ma miejsce w innych fragmentach dzieła Łukaszowego; 
zob. T.L. Brodie, The Birthing of the New Testament, Sheffield 2004, s. 503nn.

5 Zob. M.D. Goudler, Luke – a New Paradigm, vol. II. Commentary: Luke 9,51-
24,53, Sheffield 1989, s. 779; J.A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke,  
s. 1554.
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wpływu tekstu Markowego na powstanie Łk 24,13-35, może być obec-
ność w tekście pewnych zwrotów jak Nadzarēnos, stauroō, egeirō, któ-
re według niektórych są charakterystyczne dla Marka, a przejęte zostały 
przez św. Łukasza. I tak pierwszy z nich występuje w tekstach Łukaszo-
wych zasadniczo w zmienionej i bardziej poprawnej formie nadzōraios 
(zob. Łk 18,37). Drugi termin – oznaczający śmierć krzyżową, krzyżo-
wanie6 – w tekście Markowym występuje ośmiokrotnie, w Ewangelii 
według św. Mateusza dziesięć razy. Św. Łukasz mówiąc o ukrzyżowa-
niu zasadniczo używa terminów mniej rażących jak anaireō (Dz 2,23; 
10,39; 13,28), czy też apokteinō (Dz 3,15). W opowiadaniu o uczniach 
zdążających do Emaus posługuje się jednak określeniem pochodzącym 
z materiału Markowego. Trzeci termin, obecny tak w tekście św. Marka, 
jak i w Łukaszowym opowiadaniu, to czasownik egeirō, użyty przez 
Łukasza w stronie biernej – choć zasadniczo posługuje się nim w stronie 
czynnej7.

Warto jednak zwrócić uwagę, iż to, co dla jednych stanowi znak ko-
rzystania z materiału św. Marka, dla innych jest potwierdzeniem zakorze-
nienia Łukasza w prawdziwym przekazie pierwotnej wspólnoty. Według 
nich, przekaz o uczniach z Emaus nosi wyraźnie cechy pióra Łukasza, 
a równocześnie wyraźnie zakorzeniony jest w tradycji palestyńskiej pier-
wotnego Kościoła8. 

Niewątpliwie dwaj uczniowie zdążający do Emaus – Kleofas i drugi, 
nienazwany z imienia – to ci sami z Markowego przekazu. Ta informacja 
(Mk 16,12-13) stała się dla Łukasza bazą dla stwierdzenia: „Dwaj z nich 
byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów 
od Jerozolimy” (Łk 24,13). Wspomniana przez Łukasza miejscowość 
Emaus, wydaje się, iż była miejscowością leżącą na północ od Jerozoli-
my, która w czasach Jezusa była pierwszym postojem dla podróżujących 
ku Galilei9.

6 Zob. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie 
z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form 
czasownikowych, Warszawa 19973, s. 563.

7 Zob. M.D. Goudler, Luke – a New Paradigm, s. 780.
8 Zob. J. Nolland, Luke (18,35-24,53), WBC vol. 35c, Dallas 1993, s. 1202.
9 Tamże, s. 782.
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Ważną w Łukaszowym opisie jest osoba Kleofasa. Według komen-
tatorów imię Kleofas wydaje się być aramejską skróconą wersją grec-
kiego imienia Kleopatros10. Być może bohater Łukaszowego opowiada-
nia to osoba, którą wspomina Ewangelia św. Jana (J 19,25). O Kleofasie 
wspomina także Euzebiusz z Cezarei, przekazując wiadomości pocho-
dzące z pamiętników Hegezypa żyjącego tuż po czasach apostołów. Jego 
przekaz jest następujący: „Po tym Jakub Sprawiedliwy cierpiał śmierć 
męczeńską, tak jak i Pan [...]; syn wuja jego, Symeon syn Kleofasa został 
wybrany na biskupa; wszyscy wybrali go, był bowiem kuzynem Pana”11. 
W opinii niektórych Kleofas z przekazu Hegezypa, którego syn około 62 
roku został biskupem Jerozolimy, i był nim przez dłuży czas12, oraz Kle-
ofas podążający z drugim, nie nazwanym z imienia wędrowcem, to jedna 
i ta sama osoba. Łukasz celowo w swoim tekście umieszcza wzmiankę 
o Kleofasie, chcąc podkreślić rolę innych uczniów Chrystusa, a nie tylko 
samego Piotra. Co prawda jest on w przekazie Łukasza postacią ważną, 
jednak można odnieść wrażenie, iż towarzysz św. Pawła celowo stara się 
usuwać pierwszego spośród apostołów nieco w cień. Dokładna lektura 
dzieła Łukaszowego może, jak się wydaje, w pewnej mierze taki redak-
cyjny zamiar potwierdzać.

Rzecz jasna, iż Łukasz uznawał status i rolę Piotra jako pierwszego 
Apostoła. Miał także wiedzę, że to Piotr był bez wątpienia pierwszym 
ze świadków Zmartwychwstałego Jezusa (por. Łk 24,13). Czyni to jed-
nak, jak się wydaje, dość zdawkowo. Można odnieść wrażenie, że o wiele 
większą uwagę przywiązuje on do tych uczniów, którym Jezus ukazał się 
w drodze do Emaus. Jednym z nich był właśnie Kleofas – którego być 
może syn – Symeon, był w czasach Łukasza biskupem Jerozolimy13. We-
dług Goudlera być może „Łukasz wykorzystał Kościół jerozolimski, jego 
starszyznę i Jakuba, aby zepchnąć Piotra w cień, choć historycznie Jakub 
stanowił znacznie większe zagrożenie dla Pawła niż dla Piotra”14. Starał 

10 Zob. J.A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke, s. 1563.
11 Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, Kraków 1993, IV,22.
12 Zob. Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, III,32.
13 Stąd też według Orygenesa towarzyszem Kleofasa mógł być jego syn Symeon; 

zob. Contra Celsum, II,62.68.
14 M.D. Goudler, Luke – a New Paradigm, s. 785.
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się także podkreślić rolę i znaczenie innych uczniów Mistrza z Nazaretu, 
którzy nie byli apostołami.

Niewątpliwie sam Łukasz tak pod względem językowym jak i stylistycz-
nym ukształtował opowiadanie o uczniach z Emaus15. Nie oznacza to jed-
nak w żadnej mierze, iż historia ta jest własnym dziełem Łukasza. Mając na 
uwadze jego zamysł wyrażony w prologu, należy raczej przyjąć, iż wcielił 
on w swoje dzieło pierwotnie samodzielnie istniejącą historię pojawienia się 
Jezusa, umieszczając to wydarzenie – być może także mając na względzie 
przesłanie Mk 16,12-14 – między wydarzenia Łk 24,11-12 a Łk 24,36-49. 
Wydaje się bowiem, że po opisie Łk 24,12 bez większych trudności mógłby 
następować fragment Łk 24,36-49. Zaś historia związana z Emaus, płynnie 
przechodzi z Łk 24,12 do opisu spotkania uczniów z nierozpoznanym Mi-
strzem, aby potem we fragmencie Łk 24,33-35 powrócić do Jerozolimy16.

Znacząca większość komentatorów podkreśla i uznaje historyczność 
wydarzeń kreślonych przez św. Łukasza. Rzecz jasna dostrzec należy re-
dakcyjny wkład i wpływ Łukasza w przekaz. Według niektórych opisana 
przez niego historia mogłaby wydarzyć się w każdym czasie i na każdym 
miejscu. Uważają oni, iż nie koniecznie musi być ona łączona z historią 
zmartwychwstania Jezusa, ale bez wątpienia nawiązuje do Eucharystii, 
podczas której odczuwa się bezpośrednio obecność Pana i jako taka jest 
opisem prawdziwego wydarzenia17.

Wydaje się, iż pierwotna historia relacjonowała to, że zmartwych-
wstały Jezus spotkał dwóch spośród swoich uczniów, którzy nie rozpo-
znali Go. Dopiero podczas posiłku poznali swojego Pana, który ponow-
nie znikł18. Wydaje się, iż najstarszą warstwą przekazu o wydarzeniach 
w Emaus jest opis samego posiłku, podczas którego zostaje rozpoznany 

15 Zob. V. Taylor, Q.E. Evans, J. Court, The Passion Narrative of St. Luke: A Critical 
and Historical Investigation, NTSMS 19, Cambridge 20042, s. 109-112; J. 
Wanke, Die Emmauserzählung. Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung zu 
Lk 24,13ß35, Leipzig 1974, s. 109-114.

16 Zob. J. Ernst, Das Evangelium nach Lukas, Regensburg 1977, s. 655.
17 Zob. E. Meyer, Ursprung und Anfänge des Christentums, Stuttgart-Berlin 1921, 

s. 24nn.
18 Zob. P. Schubert, The structure and significance of Luke 24, w: Neutestamentliche 

Studien für Rudolf Bultmann zu seinen siebzigsten Geburtstag, red. W. Elster, 
Berlin 1957, s. 165-187.
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Jezus Chrystus, do którego to opisu Łukasz dołącza wprowadzenie i za-
kończenie19. Niektórzy komentatorzy widzą w rozmowie podczas drogi 
do Emaus i w wyjaśnianiu Pisma przez Zmartwychwstałego pierwszą 
i najważniejszą intencję przepowiadania: „Metoda dowodu z proroctwa, 
która tutaj oczywiście nie jest prezentowana, ale jedynie reasumowana, 
odpowiada dokładnie temu, czym pierwotna wspólnota, zgodnie z relacją 
Dziejów, rozwiązywała zagadkę cierpienia i śmierci Mesjasza”20. 

Podsumowując można stwierdzić, iż w sprawie historyczności opo-
wiadania o uczniach z Emaus komentatorzy przyjmują jedno z czterech 
stanowisk. Według jednych Łukasz odtworzył historię, jaką otrzymał, 
wprowadzając jedynie niewielkie zmiany w treści, ingerując jednak 
w formę językową. Nie wydaje się bowiem, by większość konstrukcji 
słownych mogła pochodzić z czasów przed Łukaszem. Kolejni badacze 
twierdzą, że Łukasz przejął z tradycji wersję, która skupiała się wokół in-
terpretacji Starego Testamentu przez zmartwychwstałego Chrystusa. Do 
tego przekazu Łukasz dodał motyw rozpoznania Jezusa po łamaniu chle-
ba. Inni, nawiązując do tej myśli konstatują, iż to właśnie interpretacja 
Pisma jest dodatkiem Łukasza do historii łamania chleba. Są także i opi-
nie – dość osobliwe i rzadkie – według których Łukasz posiadał jedynie 
urywki tradycji, a opowiedziana historia jest w zasadniczej mierze jego 
własnym dziełem teologicznym21. Kolejność podsumowania, od bardziej 
do mniej prawdopodobnego ujęcia, wydaje się być także odpowiedzią co 
do prawdopodobieństwa rzeczywistego stanu rzeczy.

2. Do Emaus
Wskazanie miejscowości Emaus wydaje się być niewykonalne22. Sam 

przekaz Ewangelii nie jest w tym względzie całkowicie jasny. Przede 

19 Zob. U. Wilckens, Auferstehung. Das biblische Auferstehungszeugnis historisch 
untersucht und erklärt, Stuttgart-Berlin 1970, s. 78. 

20 H. Grass, Ostergeschehen und Osterberichte, Göttingen 1970, s. 36. 
21 Zob. J. Nolland, Luke, s. 1198.
22 Szerzej na temat poszczególnych miejsc łączonych ze starożytną miejscowością 

Emaus: zob. J.A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke, s. 1561-1562; P. 
Łabuda, Słuchanie słowa i łamanie chleba jako memoria resurrectionis (Łk 
24,13-35), RBL 64 (2011), s. 235-254.
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wszystkim należy zwrócić uwagę, iż Łukasz nic nie mówi o celu podróży. 
Fakt, iż podróżni zatrzymali się w Emaus, wydaje się być podyktowany je-
dynie tym, iż nastawał już zmierzch. Stąd też, jak się wydaje, zatrzymali się 
w gospodzie23. Większość świadków tekstu24 przekazuje, iż miejscowość 
Emaus, do której zdążali podróżni znajdowała się w odległości 60 stadiów 
– czyli 11 km. od Jerozolimy. Inna, równie liczna grupa kodeksów25 przeka-
zuje, iż miejscowość ta znajdowała się w odległości 160 stadiów. Są jednak 
i tacy komentatorzy, którzy uważają, iż wspomniane 60 stadiów Łukasz 
traktuje jako długość pełnego okrążenia od Jerozolimy do Emaus i z powro-
tem do Świętego Miasta26. Stąd też te liczne wskazania różnych miejscowo-
ści, gdzie miało wydarzyć się niezwykłe rozpoznanie Pana.

Według części komentatorów wioska Emaus to starożytna osada – 
warownia Ammaus, opisywana przez Józefa Flawiusza, leżąca w pobliżu 
Jerozolimy, założona przez Wespazjana i będąca miejscem osiedlania się 
weteranów rzymskich27. Miejscowość ta znajduje się jednak nie 60, ale 
35 stadiów (6,5 km) na wschód od Jerozolimy28, na trakcie prowadzącym 
do Joppy. Pielgrzymujący z i do Galilei, najczęściej wybierali właśnie tę 
drogę, gdyż była ona płaska i usytuowana na równinie, co dawało dużą 
wygodę podróżowania. Nade wszystko podróżujący nią omijali główne 
centra samarytańskie znajdujące się na wzgórzach. Stąd też, można – 
według tej sugestii – przyjąć, że właśnie w tej miejscowości, podobnie 
jak wszyscy inni podróżujący do Galilei, zatrzymali się Kleofas z towa-
rzyszem i nierozpoznanym jeszcze Mistrzem. Nie należy przypuszczać, 
z czym zgadzają się komentatorzy, że Emaus było celem podróży, gdyż 
w mowie i sposobie zachowania uczniów widać, iż zdążali oni do Gali-

23 Zob. J. Nolland, Luke, s. 1200-1201.
24 Spośród najważniejszych kodeksów należy tu wymienić P75, A, B, D, L, W, D, Y, 

070, f 1, f 13 i liczne inne.
25 Np. N, Q, a, i inne.
26 Zob. J. Nolland, Luke, s. 1207.
27 Zob. J. Flawiusz, Wojna Żydowska, Warszawa 2001, VII,217. Jest to współczesna 

miejscowość Kaloniyeh; zob. E. Schürer, G. Vermes, F. Millar (red.), The History 
of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135), t. I, 
Edinburgh 1973, s. 512. 

28 Takie umiejscowienie potwierdza jednak tylko w pewnym sensie jeden świadek 
tekstu: starołaciński manuskrypt pochodzący z około piątego wieku (ite).
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lei29. Być może rzeczywiście należeli oni do tych, którzy opuszczali zatło-
czoną Jerozolimę po zakończonych świętach Paschy30. 

Według innych biblijne Emaus należy sytuować w miejscu dzisiejszej 
wioski Amwas, która w czasach rzymskich nosiła nazwę Nikopolis31. Do 
dziś zachowały się w niej ruiny starożytnych bazylik. Orygenes, w zagubio-
nym dziś komentarzu do Ewangelii według św. Łukasza, miał stwierdzić, 
iż ewangelicznym Emaus było Nikopolis32. Podobne świadectwo można 
znaleźć u Euzebiusza z Cezarei, który przekazuje, iż Nikopolis nazywano 
poprzednio Emaus33. Świadectwo tego starożytnego historyka jest ważne, 
gdyż pochodził on z Palestyny i był metropolitą Cezarei Palestyńskiej, do 
której należało Nikopolis, będące jego stolicą biskupią34. Podobny prze-
kaz można znaleźć u św. Hieronima, który w 385 roku będąc w Nikopolis 
stwierdza, iż miejscowość ta wcześniej nosiła nazwę Emaus – tam też 
znajdował się dom Kleofasa, który później stał się kościołem. Stąd też 
w manuskryptach Wulgaty można znaleźć przekaz mówiący o odległości 
160 stadiów35.

Może wydawać się dziwne, że przez stulecia miejscowość ta była sze-
rzej nieznana. Dopiero św. Miriam („Mała Arabka”) wskazała je właśnie jako 
Łukaszowe Emaus. Według niektórych badaczy właśnie z tej miejscowości 
pochodził „dobry łotr” i od niego miałaby wywodzić się nazwa – Latrun (łac. 
latro – „łotr”)36.

O Amwas – Nikopolis, miejscowości w pobliżu której Juda Machabe-
usz pokonał w 165 roku przed Chr. wojska syryjskie Antiocha IV Epifa-

29 Zob. M.D. Goudler, Luke – a New Paradigm, s. 784; inaczej np. J. Ernst, Das 
Evangelium nach Lukas, s. 662.

30 Zob. J. Nolland, Luke, s. 1201.
31 D. Baldi, W ojczyźnie Chrystusa, Kraków-Asyż 19932, s. 209.
32 Zob. L.H. Vincent, Fouilles de l’École a la basilique d’Amwas, RevBib 35(1926), 

s. 120.
33 Onomasticon, 90; Chronicorum Liber II, PG 19,569.
34 Zob. J. Misiurek, Emaus (Lk 24,13-36), RBL 31(1978), s. 241-242.
35 Według komentatorów w wielu tekstach Wulgaty zmieniano później tę odległość 

na podstawie wersji tekstów greckich; zob. F.M. Abel, La distance de Jérusalem 
a Emmaus, RevBib 34(1925), s. 355.

36 Zob. P. Łabuda, Od przyjścia do odejścia Pana. Lectio divina, Tarnów 2018,  
s. 141.
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nesa, którymi dowodził Nikanor i Gorgiasz (zob. 1 Mch 3,40; 4,3), wspo-
mina także Józef Flawiusz37. Miasto to, wielokrotnie umacniane, zostało 
w 4 r. przed Chr. zniszczone przez Warusa. Później w 70 roku Tytus ob-
darzył je tytułem Nikopolis (miasto zwycięskie). Chociaż za Emaus prze-
mawia dość starożytna tradycja38, to jednak odległość dzieląca Nikopolis 
od Jerozolimy (ok. 32 km) wydaje się być zbyt dużą. Pamiętać bowiem 
należy, że podróż z Jerozolimy do Emaus uczniowie rozpoczęli po wizy-
cie kobiet u grobu Jezusa. Dopiero potem Kleofas wraz z drugim uczniem 
wyruszyli z Jerozolimy (Łk 24,22-24). A zatem wyszli oni z Jerozolimy 
późnym przedpołudniem. Stąd też powstaje pytanie, czy mogli przebyć 
tak dużą odległość w ciągu niecałego dnia? Z drugiej jednak strony wy-
daje się, iż właśnie ta lekcja – mówiąca o odległości 160 stadiów, a zatem 
lekcja trudniejsza, jest bardziej prawdopodobna.

Dla całości wspomnieć wreszcie należy o dzisiejszym franciszkań-
skim sanktuarium eucharystycznym znajdującym się w miejscowości al-
-Qubeibeh39. Z tą właśnie wioską, dziś zamieszkaną zasadniczo przez mu-
zułmanów, najbardziej wydaje się korespondować Łukaszowy opis, choć 
poza informacją o odległości, nic więcej na to dzisiejsze sanktuarium 
franciszkańskie właściwie nie wskazuje40. Odległość z tej miejscowo-
ści do Jerozolimy wynosi 60 stadiów. Jednakże przekazy o usytuowaniu 
Emaus w dzisiejszym al-Qubeibeh pochodzą dopiero z średniowiecza. 
Według niektórych powodem opuszczenia i zapomnienia tej miejscowość 
mogły być zamieszki wojenne w 70 bądź 135 roku. Stąd też dopiero póź-
niejsze wzmiankowanie i identyfikacja tej miejscowości z Łukaszowym 
Emaus wiąże się z przybyciem do Ziemi Świętej franciszkanów, którzy 
prowadzili właśnie do tego miejsca pielgrzymów, nawiedzając najpierw 
salę dawnego zamku, później zaś odkryty „dom Kleofasa” 41.

37 Zob. J. Flawiusz, Wojna Żydowska, II,63.
38 Wspomnieć należy m.in. ruiny bazyliki pochodzącej z III wieku, jak również 

i późniejsze budowle, które zostały odkryte podczas wykopalisk archeologicznych 
w latach 1924-1925; zob. D. Baldi, W ojczyźnie Chrystusa, s. 210.

39 Zob. J. Wanke, Die Emmauserzählung, s. 37-42.
40 Zob. J. Nolland, Luke, s. 1201.
41 Szerzej na ten temat zob. B. Bagatti, I monumenti di Emmaus al-Qubeibeh e dei 

dintorni, Jerozolima 1947.
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Trudno jest więc dziś z całą pewnością ustalić, gdzie dokładnie znaj-
dowała się miejscowość Emaus. Jednak dla nas nie ma to tak napraw-
dę większego znaczenia, dla wszystkich bowiem, którzy czytają historię 
Kleofasa i drugiego, anonimowego, ucznia, ważniejsze jest przesłanie, co 
Pan chce nam powiedzieć przez tę historię42.

3. Wyjaśniał im Pisma
Wyrażenie tego samego dnia (Łk 24,13) bez wątpienia odnosi się do 

dnia zmartwychwstania Jezusa. Kleofas i drugi uczeń opuścili Jerozolimę 
tego dnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. Łukasz ukazuje, że 
wszystko, co stało się po zmartwychwstaniu Pana, to już nowy czas w życiu 
uczniów Chrystusa i ma on trwać nieprzerwanie, niosąc ze sobą radość, jaką 
wzbudziło ono w pierwszych świadkach.

Oto dwaj uczniowie są w drodze. Znacząca część Łukaszowego prze-
kazu o uczniach z Emaus ma miejsce właśnie w drodze, co wydaje się 
być wyraźnym nawiązaniem do budowy całej Ewangelii, w której Jezus 
jest przedstawiany jako wędrowiec zdążający nieustannie do Jerozolimy. 
Ewangelista niewątpliwie pragnie wskazać, iż prawdziwy uczeń Mistrza 
z Nazaretu to ten, który umie wszystko zostawiać i kroczyć za swoim Na-
uczycielem. W tym kroczeniu uczniowie nigdy nie są sami. Jezus zawsze 
im towarzyszy. Kiedy dwóch lub trzech jest w imię Jego w drodze, to On 
zawsze jest pośród nich, choć bardzo często pozostaje nierozpoznawa-
ny43. Owo podążanie za Jezusem Łukasz podkreśla używając wyrażenia 
poreuomenoi – dwaj uczniowie podążali, byli w podróży, byli w drodze 44.

Dwaj uczniowie spieszący z Jerozolimy ku Emaus nie należeli do 
ścisłego kręgu apostołów wspomnianych przez ewangelistę w Łk 24,10-
11. Wydaje się, iż przynależeli oni jedynie do wspólnoty sympatyków 
i innych uczniów Jezusa45. Łukasz zapewne celowo wspominając o Kle-

42 Zob. S. Haręzga, Paschalna medytacja o drodze uczniów Jezusa (Łk 24,13-35), 
„Współczesna Ambona” 18 (1999) z. 2, s. 116-118; C.M. Martini, „Pisma nam 
wyjaśniał” (Łk 24,32), „Nurt SVD” 33 (1999) z. 1-2, s. 67-79.

43 Zob. J. Ernst, Das Evangelium nach Lukas, s. 658.
44 Zob. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski, s. 515.
45 Zob. K.H. Rengstorf, Das Evangelium nach Lukas, Göttingen 19584, s. 281; J. 

Nolland, Luke, s. 1200.
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ofasie, nie podaje imienia drugiego ucznia, aby każdy czytelnik mógł jak 
w lustrze dostrzec w nim siebie samego – mógł stanąć niejako w jego 
miejscu. Obaj zdruzgotani wydarzeniami, które miały miejsce w Jerozoli-
mie, pełni smutku i żalu prowadzą ze sobą rozmowy, które Łukasz określa 
mianem hōmiloun – czyli przemawiania, czy też głoszenia sobie mów 
– nauk, pouczeń46. Prowadzenie takich rozmów podczas podróży, było 
w tradycji żydowskiej zwyczajem znanym i pochwalanym47. Jednak owi 
dwaj uczniowie zamknęli się niejako na otaczający ich świat. Sami chcieli 
zgłębić sens tego wszystkiego, co się stało. Tak bardzo byli zajęci sobą, iż nie 
rozpoznali w nieznajomym Mistrza. Widzieli Go, ale nie rozpoznali! Słyszeli 
Go, ale nie rozumieli! Byli jakby ślepi i głusi. Łukasz podkreśla: oczy ich 
były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali (Łk 24,16). Ich dysputa, ich 
wzajemne pouczanie się nie dawało jednak żadnych rezultatów. Stąd też 
koniecznym było wkroczenie Jezusa.

Zmartwychwstały posiada cielesność, w której jednak nie rozpoznają 
Go uczniowie. Pojawienie się Mistrza z Nazaretu48 Łukasz podkreśla uży-
ciem formuły nietłumaczonej na język polski kai egeneto – „i zdarzyło 
się”. Wyrażenie to podkreśla początek czegoś zupełnie nowego, nowego 
zdarzenia, czegoś szczególnego – jest to swoiste zaproszenie czytelnika 
do skoncentrowania swojej uwagi. Oto do dwóch dyskutujących – po-
uczających się uczniów przybliża się Jezus. Ci jednak, którzy jeszcze 
nie tak dawno słuchali nauk Jezusa, zapewne także wielokrotnie widzieli 
Mistrza z Nazaretu, nie potrafili rozpoznać Go. Nie wiemy dlaczego tak 
się stało. Być może sprawiło to ich rozczarowanie, zawiedzione nadzieje, 
skoncentrowanie na sobie, na swoich wywodach – a co zatem idzie, zło-
wieszczy wpływ Złego49.

Odpowiadając na pytanie nierozpoznanego Chrystusa o temat pro-
wadzonej w drodze dyskusji, Kleofas przedstawia opowiadanie pełne 
niezwykłego smutku i przygnębienia. Jego odpowiedź jest swoistym pa-

46 Zob. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski, s. 426; I. Gargano, Lectio divina 
do opisów zmartwychwstania, s. 115.

47 Zob. P. Billerbeck, H.L. Strack, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud 
und Midrasch, Bd. II, München 1969, s. 273.

48 Zob. K.H. Rengstorf, Das Evangelium nach Lukas, s. 282.
49 Zob. J. Nolland, Luke, s. 1207.
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radoksem! Kleofas dziwi się, iż Nieznajomy – Ten, który przecież tego 
wszystkiego był głównym bohaterem – nic nie wie o wydarzeniach, które 
miały miejsce w Jerozolimie. Przybity Kleofas opowiada całą historię wy-
darzenia Jezusa. Opowiadanie to można uznać za wyznanie wiary w me-
sjańskość Jezusa. Ta wiara została jednak zachwiana, czy wręcz zburzona 
przez mękę i śmierć krzyżową, której sprawcami był cały naród wybrany. 
Wydaje się, iż Łukasz poprzez wyrażenie arcykapłani i nasi przywódcy 
(Łk 24,20) podkreśla odpowiedzialność całego Izraela. Nie wydaje się 
słusznym opinia, iż milczenie na temat Piłata i Rzymian może wskazywać 
na antysemityzm Łukaszowej Ewangelii50.

W opinii owych dwóch uczniów, śmierć Jezusa miała charakter osta-
teczny i nieodwołalny. Stąd też ich podkreślenie, że od tego czasu minęło 
już trzy dni. Stwierdzenie to według niektórych miało służyć ukazaniu 
dziwności faktu, że tajemniczy Nieznajomy, choć wyruszył z Jerozoli-
my, to jednak nic nie słyszał o wydarzeniach, które tam miały miejsce. 
Informacja o „trzech dniach” które minęły od śmierci Jezusa może mieć 
jeszcze inny cel. Jak można domniemywać, potwierdza ona prawdziwość 
opowiadania. Nie należy bowiem sądzić, iż Łukasz mógł ten szczegół sam 
utworzyć. Zgodnie bowiem z żydowskimi wyobrażeniami dusza unosi się 
nad ciałem przez trzy dni po ich rozdzieleniu. Gdy ten okres minie, nie 
można już liczyć na powrót zmarłego do życia51. A zatem Kleofas pragnie 
podkreślić nieodwołalność śmierci Jezusa.

Uczniowie spieszący do Emaus wiedzą o niewiastach jak i uczniach, 
którzy pobiegli do grobu. Wiedzą, iż potwierdzili oni, że Jezusa nie ma 
w grobie. Co więcej, kobiety wyraźnie dały świadectwo, że spotkani 
przez nie aniołowie zaświadczają, iż Jezus żyje. Świadectwo niewiast 
„On żyje” staje w centrum przesłania historii o uczniach z Emaus. Opiera 
się ono na świadectwie nie jednego, ale kilku świadków – aniołów. Na 
tle tych wydarzeń i wiadomości, niezrozumiałym staje się postępowanie 
owych dwóch uczniów. Choć bowiem nikt nie widział na własne oczy 
Zmartwychwstałego – w przekazie Łukasza Jezus jeszcze nikomu się nie 
ukazał – to jednak grób był pusty. Mimo tego uczniowie uciekają z Jero-

50 Tamże, s. 1202.
51 Zob. J. Ernst, Das Evangelium nach Lukas, s. 660.
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zolimy, zamiast udać się i na własne oczy przekonać się, zbadać tajemnicę 
pustego grobu.

Cała rozmowa między uczniami a nierozpoznanym przez nich Jezu-
sem jest w zasadzie dość ironiczna. Uczniowie bowiem mówią o ignoran-
cji nieznajomego co do osoby i dzieła Mistrza z Nazaretu, sami nie zdając 
sobie w rzeczywistości sprawy, że rozmawiają z nikim innym jak z Nim 
samym. Co więcej, tak naprawdę, to nie ów tajemniczy Nieznajomy, ale 
oni sami nie rozumieją wydarzenia Jezusa52.

Całej tej relacji Kleofasa Jezus przysłuchiwał się milcząco. Niejako 
pozwala uczniom otworzyć się. Pozwala wypowiedzieć im to wszystko, 
co w nich tkwiło, co sprawiało im smutek i przygnębienie. Dopiero, gdy 
uczniowie w pełni otworzyli się, następuje pouczenie, które Nierozpozna-
ny rozpoczyna od upomnienia. Łukasz podkreśla brak zrozumienia i ocię-
żałość serca obu uczniów, którzy otrzymali wiele znaków i dowodów. 
Mimo tego jednak ich postępowanie, ich wiara, nic się nie zmienia. A wy-
starczyłoby tylko z uwagą i pilnością przeczytać Pisma, w których zawie-
rała się cała historia Jezusa. Stąd też słowa Jezusa, który otwiera przed 
nimi i wyjaśnia im Pisma, sprawia w ich wnętrzach niezwykły żar, który 
później pozwoli im bez reszty uwierzyć i stać się prawdziwymi świadka-
mi. Oni sami rozpoznawszy Jezusa stwierdzą: Czy serce nie pałało w nas, 
kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał (Łk 24,32). 

Dla Łukasza dokładna treść, dokładny przekaz słów wypowiedzia-
nych przez nierozpoznanego przez uczniów Mistrza, nie jest istotnie 
ważna. Relacjonuje on tylko, że Jezus wyjaśniał im, co we wszystkich 
Pismach, począwszy od Mojżesza i proroków, odnosiło się do Niego. 
A zatem, w przekazie Łukaszowym to Jezus jest celem Pisma, jak rów-
nież Jego najważniejszym interpretatorem. Jest Tym, który najpełniej od-
czytuje i otwiera słuchających na prawdy zawarte w tekście natchnionym. 
„Biblia chce być obserwowana i czytana od końca, ażeby ze wszystkich 
ksiąg zostało usłyszane jedno Słowo Boga o Chrystusie. Od końca sięga 
się do początku i potem od Mojżesza poprzez proroków dochodzi się zno-
wu do końca. Chrystus jest zatem celem i centrum całego Pisma”53.

52 Zob. J. Nolland, Luke, s. 1208.
53 Tamże, s. 29.
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4. Poznali Go przy łamaniu chleba
Zaproszenie Jezusa w porze wieczornej, aby pozostał wraz z ucznia-

mi, nawiązuje do tradycji żydowskiej, według której główny posiłek dnia 
spożywano zwykle późnym popołudniem. W świecie starożytnym go-
ścinność względem obcych była ceniona równie wysoko, jak gorliwość 
religijna54.

Łukasz podkreśla, iż zbliżywszy się do miejscowości Emaus, ucznio-
wie przymusili towarzysza, aby ten pozostał wraz z nimi. Według nie-
których takie wahanie nierozpoznanego Jezusa wpisuje się w konwencje 
gościnności Bliskiego Wschodu55. Zapewne, patrząc z punktu widzenia 
historyczności wydarzenia, powodem tego była zarówno późna pora, za-
sady gościnności, ale i pragnienie słuchania, czy też przebywania w to-
warzystwie wciąż nierozpoznanego wędrowca. Dla Łukasza jednak, jest 
to sposobność dla podkreślenia prawdy, iż człowiek pragnący spotkać się 
z Chrystusem, musi Go na to spotkanie zaprosić. Wręcz koniecznym jest 
wyproszenie takiego spotkania. Można odnieść wrażenie, że również sam 
Jezus oczekuje, że uczniowie zaproszą Go na wspólne łamanie chleba. 

Owo „natrętne” naleganie jest zgodne z obyczajami ludzi Wschodu. 
Łukasz jednak informację o przyjęciu zaproszenia Jezusa zamieszcza, aby 
pokazać przyszłym uczniom Chrystusa, co mają czynić, aby Mistrz po-
został z nimi i dawał im jasność poznania. Zaproszenie uczniów stało się 
dla Łukasza sposobnością, by opisać prośbę – modlitwę do Jezusa. Jest to 
Łukaszowe życzenie i wskazówka dla wszystkich uczestników każdego 
łamania chleba56.

Wydarzenia jednak, które mają miejsce w gospodzie, nie przebiega-
ją zgodnie z starotestamentową tradycją. Oto bowiem zaproszony Jezus 
przejmuje obowiązki gospodarza. Przejmuje jakby rolę ojca domu. Bierze 
chleb, odmawia modlitwę dziękczynną, łamie i rozdziela go57. Z pewno-
ścią to przejęcie inicjatywy było charakterystyczne dla zachowania Jezu-

54 Zob. J. Jeremias, Eucharistic words of Jesus, Oxford 1955, s. 44-45.
55 Zob. J. Ernst, Das Evangelium nach Lukas, s. 662.
56 Zob. J. Wanke, Beobachtungen zum Eucharistieverständnis des Lukas, Leipzig 

1973, s. 44.
57 Zob. J. Nolland, Luke, s. 1206.
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sa z czasów Jego publicznej działalności. Po tym geście można Go było 
z łatwością poznać58. Postępowanie Jezusa było zgodne z żydowskimi 
zwyczajami związanymi ze wspólnym spożywaniem posiłku. Chrystus 
podczas publicznej działalności bardzo często spożywał posiłki ze swo-
imi uczniami w ten właśnie sposób (zob. Łk 9,16). Również wspólnota 
pierwotnego Kościoła kontynuowała praktykę codziennych wspólnoto-
wych posiłków, które nie były zawsze identyczne z Eucharystią (zob. Dz 
2,42.46)59. 

Formuła „łamanie chleba” pojawia się w Nowym Testamencie tylko 
dwa razy (Łk 24,35; Dz 2,42). Wydaje się, iż Łukasz przejął ją z tradycji60. 
O ile większość komentatorów przychyla się do uznania, że w Dz 2,42 
można mówić o eucharystycznej interpretacji formuły „łamanie chleba”, 
to w Łk 24,35 nie jest to już takie oczywiste61. Wydaje się bowiem, że 
dopiero później powstaje pojęcie „łamanie chleba”, które odnosi się do 
Uczty Pańskiej. W Łukaszowym tekście na płaszczyźnie przebiegu wyda-
rzeń brakuje eucharystycznego odniesienia. Nie wydaje się, jak chcą nie-
którzy, by Jezus jako zmartwychwstały Pan chciał powtórzyć Wieczerzę 
Wielkiego Czwartku. Raczej łamał i rozdzielał chleb, jak to było zwycza-
jem podczas każdego posiłku.

Rzecz jasna, iż nie może jednak zostać przeoczone to, że Łukasz wi-
dział i przedstawił to powszednie wydarzenie w świetle wczesnochrze-
ścijańskiej celebracji Eucharystii. Można powiedzieć, że jak w opowia-
daniach Dziejów Apostolskich tak i w opisie Łk 24 liturgia formuje tra-
dycję62. Cały opis o uczniach zdążających do Emmaus można uznać jako 
utworzony na wzór celebracji eucharystycznej. Być może również we 
wzmiance o rozpoczynającej się porze wieczornej można widzieć odnie-
sienie do pory nabożeństw pierwotnych wspólnot (por. Dz 2,42.45; 4,35).

Kleofas i drugi nie nazwany z imienia uczeń raczej nie wiązali gestów 
Jezusa z Eucharystią, ponieważ nie należeli do grona dwunastu aposto-

58 Zob. J. Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu, Göttingen 19603, s. 114.
59 Zob. P. Łabuda, Znaczenie chleba w Biblii, w: Eucharystia – pokuta i pojednanie 

w katechezie, red. J. Stala, Kielce 2007, s. 15-30.
60 Zob. J. Wanke, Die Emmauserzählung, s. 46.
61 Na ten temat zob. K. Romaniuk, „Łamanie Chleba”, RBL 40 (1987), s. 1-7.
62 Zob. J. Wanke, Beobachtungen zum Eucharistieverständnis des Lukas, s. 44.
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łów, nie byli zatem w wieczerniku i nie wiadomo, czy już znali przekaz 
o wydarzeniach, które miały tam miejsce. Łukaszowe określenie „poznali 
Go podczas łamania chleba” podkreśla nie czynność, ale czas kiedy po-
znali Pana63. Mówiąc o „łamaniu chleba”, warto pamiętać, iż określenie to 
oznaczało nie tylko samą czynność dzielenia placków macy i podawanie 
uczestnikom wieczerzy, ale także i modlitwę, która tę czynność poprze-
dzała. A zatem nie jest wykluczone, że w modlitwie tej Jezus użył słów, 
które już wcześniej były dla Niego charakterystyczne. Stąd też właśnie po 
tych słowach uczniowie rozpoznali Go64.

U początku tej niezwykłej wieczerzy Łukasz po raz kolejny używa 
zwrotu kai egeneto. W ten sposób zostaje podkreślony początek nowej – 
niezwykłej części w całym opowiadaniu. Po czasie zwątpienia, a potem 
słuchania słowa, nadchodzi czas niezwykłego wydarzenia. Stąd też Łu-
kasz pragnie czytelnika zmobilizować do czujności.

Wydarzenie łamania chleba ma niezwykły przebieg. Gdy Chrystus 
odmówił błogosławieństwo, wziął chleb, połamał go i podał im. Wów-
czas oczy obydwu uczniów zostają całkowicie otwarte. W ten sposób – 
jako „zostały w pełni otwarte” – należy tłumaczyć czasownik dianoigō, 
użyty w tekście przez Łukasza w indicativus aoristi passivi, przez co Je-
zus zostaje wskazany jako sprawca tego pełnego otwarcia oczu. Chcąc 
dokładnie przetłumaczyć ten fragment, uwzględniając użyty przez Łukasza 
czasownik i jego formę powiedzielibyśmy: raz i całkowicie oczy ich zostały 
otwarte. Użyta tu strona bierna: zostały otwarte, wyraźnie podkreśla, że to 
Jezus się do tego przyczynił. On otworzył im oczy. To pełne otwarcie jest 
dla obu uczniów początkiem nowego niezwykłego życia65. 

Wzmiankę poznali Go należy dobrze zrozumieć. W języku biblijnym 
bowiem poznać wiąże się zasadniczo z aktem małżeńskim. Można zatem 
powiedzieć, że w tym przypadku poznać to wniknąć, zespolić się, złączyć 

63 Zob. J. Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu, s. 114; J. Schmid, Das Evangelium 
nach Lukas, s. 359.

64 Zob. J. Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu, s. 114; J. Ernst, Das Evangelium 
nach Lukas, s. 663.

65 Zob. R. Rubinkiewicz, Znaczenie „otwarcia oczu” w Łk 24,31, w: Studia 
z teologii św. Łukasza, red. F. Gryglewicz, Poznań – Warszawa – Lublin 1973, 
s. 179-189.
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się z kimś. A zatem, kiedy uczniowie spożyli chleb, wtedy – co mocno pod-
kreśla Łukasz – Jezus zniknął im z oczu. Ciekawe, iż pisze tylko: zniknął 
im z oczu. Fakt, iż Go nie widzieli, nie oznacza, że Go nie było pośród nich. 
Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, iż Jego Duch wśród nich pozostał. 
Kleofas i ów drugi uczeń dobrze czuli Jego obecność.

Po otwarciu oczu i zniknięciu Chrystusa uczniowie mają w sobie 
niezwykłą moc – natychmiast wstają i wracają do Jerozolimy. Spotka-
nie ze Zmartwychwstałym, w mówieniu do Niego, w słuchaniu słowa, 
a wreszcie w czasie łamania chleba, sprawia niezwykłą nowość w sercach 
uczniów. Stąd też Łukasz stwierdza, że uczniowie natychmiast wstali 
(anistēmi). Warto jednak pamiętać, iż czasownik ten posiada znaczenie 
szersze: podnosić się, wzbudzać się, ale i zmartwychwstawać, budzić się 
do życia66. A zatem uczniowie, do tej pory pełni smutku, żalu a zapewne 
także i strachu, po spotkaniu z Chrystusem wracają do życia – budzą się 
ze swoistego letargu.

Czują także potrzebę dawania świadectwa. Poznanie i zrozumienie 
objawienia staje się dla nich imperatywem. Pomimo wieczornej pory, 
mimo niebezpieczeństw, jakie ze sobą niesie podróżowanie nocą, wyru-
szają w powrotną drogę do Jerozolimy, by zanieść Jedenastu i pozosta-
łym radosne orędzie. Krótka wzmianka o „powrocie” pokazuje, iż ludzie 
którzy zostali nawiedzeni przez Boga (zob. Łk 2,20; 9,10; 10,17; 17,15; 
23,48), czują wewnętrzną potrzebę i zobowiązanie, by przepowiadać i wy-
znawać to, czego doświadczyli. Dla Łukaszowej teologii drogi ważnym 
jest to, że teraz dzieje się to w Jerozolimie; stamtąd zaś Dobra Nowina 
o zbawieniu zostanie rozpowszechniona na cały świat (Łk 24,47; Dz 1,8). 
Motyw powrotu ponadto podkreśla, iż „oddalenie się od miasta, w tym 
wypadku jest równoznaczne z oddaleniem od Jezusa i przyszłej gminy, 
zostaje przez objawienie Zmartwychwstałego nadrobione i odwrócone 
w ruch w kierunku miasta”67. Powrót do Jerozolimy jest spieszny. Takie 
postępowanie uczniów jest dawaniem świadectwa. Łukasz pragnie także 
podkreślić, iż wszystkie wydarzenia ostatniego rozdziału odbywają się 

66 Zob. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski, s. 45-46.
67 Zob. G. Lohfink, Die Himmelfahrt Jesu: Untersuchungen zu den Himmelfahrts- 

und Erhöhungstexten bei Lukas, SANT 26, Münich 1971, s. 264.
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niejako w obrębie Wielkiej Nocy68. Od chwili zmartwychwstania Jezusa 
czas jakby przestaje odgrywać ważną rolę. Najważniejszym jest bowiem 
bycie z Chrystusem.

Wracający do Jerozolimy Kleofas i jego towarzysz zastają uradowa-
nych uczniów, którzy jako pierwsi przekazują im radosną wiadomość. 
Dopiero później podróżni, którzy przybyli z Emaus dzielą się swoim 
spotkaniem. Łukasz stara się o chronologiczny porządek w ukazywaniu 
tajemnicy zmartwychwstania. Stąd też po objawieniu Piotrowi, Jezus 
objawia się uczniom zmierzającym do Emaus, potem zaś Jedenastu i ich 
towarzyszom69. Doświadczenie wielkanocne uczniów zmierzających do 
Emaus zostaje potwierdzone i wsparte przez Piotrowe przeżycie zmar-
twychwstania. Zostają tutaj podane jasne odpowiedzi na pytanie o ko-
rzenie wiary wielkanocnej: pusty grób i prywatne świadectwo przema-
wiają dopiero wtedy, gdy są złączone z wyznaniem wiary wielkanocnej 
wspólnoty70.

5. Wspólnota w drodze
Przekaz o uczniach spieszących do Emaus jest dla współczesnego 

Kościoła ze wszech miar niezwykłym obrazem. Otwarcie względem Je-
zusa swojego wnętrza, swoich myśli, swoich oczekiwań, słuchanie Sło-
wa, łamanie chleba, stają się swoistego rodzaju czasem niezwykłego spo-
tkania i medytowania tajemnicy Chrystusa. W tym znaczeniu można całe 
wydarzenie rozpatrywać i odnosić do każdorazowej Eucharystii. Każde 
bowiem uznanie swojej małości, grzeszności, słuchanie Słowa i łamanie 
chleba jest spotkaniem z Chrystusem prowadzącym do prawdziwej wiary.

Można uznać, iż droga z Jerozolimy do Emaus, a później radosny po-
wrót do Świętego Miasta, jest drogą doskonałego synodos. Drogą wspól-
nego słuchania siebie nawzajem, słuchania pragnień i kłopotów wspólnoty 
Kościoła. Jest to jednak nade wszystko droga wspólnego słuchania Słów 
i wskazań Chrystusa. On bowiem ma moc zapalać serca, On bowiem ma 
moc otwierać oczy, On ma moc budzić do życia.

68 Zob. J. Nolland, Luke, s. 1206.
69 Zob. J. Wanke, Die Emmauserzählung, s. 52.
70 Tamże, s. 53.
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Niezwykle ważnym w tej drodze wspólnoty Kościoła jest także nie-
ustanne zapraszanie – wręcz naleganie na Pana, by Ten był ze swoją 
wspólnotą. Szczególnym czasem poznawania tajemnicy Jezusa jest czas 
łamania chleba – czas Eucharystii. W każdej celebracji eucharystycznej 
jest bowiem miejsce na żal i smutek – czas na otworzenie swojego serca. 
Jest czas niezwykłego słuchania Słowa – czas dzielenia się nim. Wreszcie 
jest czas poznawania – czas karmienia się Jego świętym Ciałem.

Historia uczniów spieszących do Emaus jest także podkreśleniem ko-
nieczności dzielenia się wiarą ze wszystkimi. Każdy bowiem, kto praw-
dziwie otworzy się przed Bogiem, każdy kto prawdziwie nakarmi się jego 
Słowem i Ciałem, czuje potrzebę świadczenia. Czuje potrzebę dawania 
tego innym. Być może właśnie dlatego trudno określić miejscowość, 
w której to wszystko się dokonało. Być może właśnie dlatego trudno jest 
określić kim był ów drugi – nienazwany uczeń – towarzysz Kleofasa. Tym 
uczniem bowiem jest każdy i każda z nas. A miastem to każda wspólnota 
parafialna. Wszyscy bowiem wezwani jesteśmy do trwania w jedności 
z Chrystusem, do otwierania się przed Nim, do słuchania Go, do pozna-
wania Go, do karmienia się Nim, do mówieniu o Nim.
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SYNODALNOŚĆ KOŚCIOŁA  
W ŚWIETLE ŚWIADECTWA DZ 15,1-31

Od początku istnienia Kościół chrześcijański przyjął strukturę hierar-
chiczną, jednak jednocześnie zawsze były obecne w nim elementy o cha-
rakterze demokratycznym. Współcześnie wyrazem tego jest w Kościele 
rzymsko-katolickim prymat papieża i rola biskupów (por. Mt 16,16-19), 
ale także zwoływane okresowo sobory powszechne i synody jako wyraz 
„pasterskiej odpowiedzialności kolegialnej” biskupów. O ile sobory po-
wszechne są rzadkie w Kościele rzymsko-katolickim, o tyle zgromadze-
nia w formie synodalnej (na poziomie diecezji lub Kościoła powszechne-
go) dużo częstsze1.

Powodem podjęcia tematu synodalności w Kościele katolickim jest 
zwołanie przez papieża Franciszka XVI. Zwyczajnego Zgromadzenia 
Ogólnego Synodu Biskupów na październik 2023 roku, który odbędzie 
się pod hasłem: „W stronę Kościoła synodalnego: komunia, uczestnic-
two oraz misja”. Czym zatem jest droga synodalna Kościoła? Między-
narodowa Komisja Teologiczna zdefiniowała synodalność następująco: 
„wskazuje ona na specyficzny modus vivendi et operandi Kościoła, ludu 
Bożego, który przejawia się i realizuje w sposób konkretny jako ko-
munia we wspólnym kroczeniu, w gromadzeniu się jako zgromadzenie 
i w czynnym uczestnictwie wszystkich jego członków w jego misji ewan-
gelizacyjnej”2. Synodalność Kościoła ma podstawy biblijne, o czym mó-
wił wielokrotnie papież Franciszek. Jednak dokument przygotowawczy 
XVI. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Ko-

1 Papież Franciszek, Przemówienie podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę 
ustanowienia Synodu Biskupów (17 października 2015), „L’Osservatore Romano” nr 11 
[377] (2015), s. 4. Instytucja synodu została ustanowiona przez papieża św. Pawła VI 
w 1965 roku pod koniec trwającego jeszcze Soboru Watykańskiego II.

2 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła (dokument 
z dn. 2 marca 2018 r.) n. 6. 
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ściołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” przywołuje raz 
jeden tekst Dz 15 i stwierdza tylko lakonicznie, iż stanowi on „kluczowy 
punkt odniesienia dla Kościoła synodalnego” (n. 21). W artykule zatem 
pragniemy wskazać na charakterystyczne cechy synodu, jako modus vi-
vendi et operandi Kościoła, na przykładzie sporów w chrześcijańskiej 
wspólnocie w Antiochii Syryjskiej i zwołanym z tego powodu Soborze 
Jerozolimskim (Dz 15,1-31)3.

1. Żydzi i poganie
Zrozumienie konfliktu, jaki zrodził się w chrześcijańskiej wspólnocie 

w Antiochii Syryjskiej, wymaga wpierw krótkiego naświetlenia relacji 
istniejących między Żydami, narodem wyznającym religię Mojżeszową 
(mozaizm), a pozostałymi narodami żyjącymi pod panowaniem rzym-
skim, popularnie określanymi w Biblii jako „poganie” (czasem „Grecy”). 
Zasadnicze i rozliczne różnice między Żydami a poganami, nie tylko 
o charakterze religijnym, zdecydowały także o problemach i trudnościach 
rodzącego się Kościoła. 

W perspektywie biblijnej Starego Testamentu cała stworzona ludz-
kość dzieliła się na Żydów i pogan, gdzie Żydzi byli ludem Bożym, nato-
miast wszystkie inne narody to poganie (wyjątkowo także jako „narody”). 
Izrael był w świetle Starego Testamentu własnością Boga i był nazywany 
Jego ludem. Podobnie w Nowym Testamencie Izrael jest ludem Bożym 
(Łk 1,68). Po przyjściu Jezusa Chrystusa ten teologiczny termin został 
przeniesiony na społeczności chrześcijańskie i odtąd to wierzący chrze-
ścijanie są ludem Bożym (Dz 15,14; Rz 9,25-26; 2 Kor 6,16; 1 P 2,9). 
W przeciwieństwie do jedynego ludu Izraela (gr. laos, hebr. ʼam) druga 
część ludzkości określana jest w Biblii terminem „narody, poganie” (gr. 
ethnē, hebr. ʼamim lub gojim). Dość wcześnie pojęcie to otrzymało cechy 
negatywne, bowiem narody pogańskie oddawały się kultom bałwochwal-
czym i trwały także w niemoralności. Dał temu wyraz autor natchniony, 
pisząc: 

3 Zob. popularne opracowania tekstu: P. Jaworski, Moje zaangażowanie w Synod. Lectio 
Divina Dz 15,1-35, „Biuletyn V Synodu Diecezji Tarnowskiej” 1 (2017), s. 27-41; P. 
Łabuda, Poznawać Biblię. Nowy Testament. Cz. 5: Sobór Jerozolimski, z. 11 (2009), s. 
135-147. 
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„Ty bowiem jesteś narodem (laos) poświęconym Panu, Bogu twojemu. Cie-
bie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów (ethnē), które są 
na powierzchni ziemi, był ludem (laos) będącym Jego szczególną własno-
ścią” (Pwt 7,6 LXX; por. Ps 2,1-2). 
Sytuacja religijnego podziału na wierzących Żydów i niewierzących 

pogan znalazła szczególnie dobitny wyraz w czasach rodzącego się chrze-
ścijaństwa. Jeśli bowiem spojrzeć oczyma pogan na naród wybrany, Ży-
dzi okazują się być elementem obcym i całkowicie odseparowanym od 
innych narodów. Dla ilustracji tego stanu rzeczy dobrze jest przywołać 
świadectwa pogańskie. Niezrozumienie przez pogan religijnej i społecz-
nej odrębności Żydów zostało utrwalone najwcześniej w Księdze Estery, 
w słowach królewskiego rządcy Hamana:

„Jest pewien naród rozproszony i odłączony od narodów we wszystkich 
państwach królestwa twego, a prawa jego są inne, niż każdego innego na-
rodu. Praw króla oni nie wykonują i w interesie króla leży, aby ich nie zo-
stawić w spokoju. Jeśli król uzna to za słuszne, niech wyda dekret, aby ich 
wytracić” (Est 3,8-9). 
Również w greckiej i rzymskiej literaturze można znaleźć niemało 

świadectw na ogrom napięć istniejących z racji religijnych między Żyda-
mi a poganami. Tak przykładowo rzymski historyk Tacyt zdecydowanie 
oskarża i pomawia Żydów, kreśląc ich wręcz groteskowy wizerunek. Tu-
taj tylko wybrane stwierdzenia: 

„Nieświęte jest im wszystko, co dla nas jest święte [...]. Pomiędzy sobą 
praktykują wierność i miłosierdzie, przeciwko wszystkim innym wrogą 
nienawiść [...]. Ci, którzy przystąpili do nich uczą się przede wszystkim 
jak znieważać bogów, wyprzeć się ojczyzny, za nic mieć rodziców, dzieci, 
braci” (Historiae V, 4-5).
Wrażenie wywołuje również wyolbrzymiony obraz przekazany nam 

przez greckiego myśliciela Filostrata w jego „Życiu Apoloniusza z Ty-
any” (około 230 r. po Chr.): 

„Żydzi są od dawna oddzieleni nie tylko od Rzymian, lecz od wszystkich 
ludzi. Prowadzą życie bez jakichkolwiek z innymi związków, ani nie mają 
wspólnego stołu z ludźmi, ani małżeństw, ani modlitw, ani ofiar. Czy nie są 
oni dalej od nas niż Suza i Baktra, a nawet Indianie (hindusi)?” (Vit. Apol. 
V, 33).
Rozrzuceni w diasporze i mieszkający wśród innych narodów Żydzi 

byli krytykowani i odrzucani jako społeczność z powodu ich szczególnej 



41Część pierwsza. Ku Kościołowi synodalnemu

religii Mojżeszowej, zabraniającej czynienia wyobrażeń i obrazów bogów, 
nakazującej obrzezanie i spoczynek szabatowy oraz zachowanie licznych 
przepisów o potrawach i rytualnej czystości. Wspólne życie z Żydami 
w jednej społeczności było prawie że niemożliwe, a przeciwieństwa te 
znajdywały wyraz w nienawiści do Żydów i prześladowaniach4.

Mimo tych różnic Żydzi prowadzili w świecie pogańskim odważną 
i także skuteczną działalność misyjną, zwłaszcza Żydzi żyjący w diaspo-
rze i pogańskim otoczeniu. Ich ścisły monoteizm bowiem i wyjątkowe 
zasady moralne zmuszały stronę pogańską do zastanowienia i refleksji, 
budząc zainteresowanie i przyciągając pogan. W wyniku misyjnej dzia-
łalności wielu pogan przyłączyło się do Żydów, przyjmując także znak 
obrzezania, a wtedy nazywano ich „prozelitami” (Tb 1,8; por. Mt 23,15). 
Byli oni zobowiązani do przestrzegania całego Prawa Mojżeszowego, 
choć ortodoksyjni rabini żydowscy nie w pełni uznawali ich status religij-
ny5. Inni zainteresowani, którzy jednak nie zdecydowali się na obrzeza-
nie, tworzyli grupę „bojących się Boga”. Podobnie znali oni dobrze pisma 
żydowskie i interesowała ich religia Mojżeszowa (zob. Dz 15,21). Należy 
pamiętać, iż misyjna działalność Żydów miała podstawy biblijne, gdyż, 
obok wyżej wspomnianego ekskluzywizmu, w całej biblijnej historii zba-
wienia jest obecny także wątek zbawczego uniwersalizmu – powszechno-
ści zbawienia. Pojawia się on już przy powołaniu Abrahama (Rdz 12,1-4) 
i trwa w nauczaniu licznych proroków aż do Nowego Testamentu6.

2. Chrześcijanie z Żydów i Greków
Powyższy fakt był zjawiskiem o najwyższym znaczeniu dla misji 

chrześcijańskiej, w tym również misyjnych inicjatyw Pawła. Wspomnia-
ni prozelici (Dz 2,11; 6,5; 13,43) i przede wszystkim „bojący się Boga” 
(Dz 16,14; 17,4.17; 18,7.13) chętnie przyjmowali chrześcijańskie orędzie 

4 Jednak warto pamiętać, iż w świątyni jerozolimskiej Żydzi składali regularnie ofiary za 
cesarza i cesarstwo, o czym pisze żydowski historyk Józef Flawiusz (Wojna Żydowska II, 
10.4; Przeciw Apionowi II, 6). 

5 Zob. R. Coggins, Prozelita, w: Słownik Wiedzy Biblijnej (red. nauk. B.M. Metzger – M.D. 
Coogan, red. wyd. pol. W. Chrostowski) (PSB 5; Warszawa 1996), s. 631-632. 

6 S. Szymik, Biblia o powszechności zbawienia, „Forum Teologiczne” 5 (2004), s. 7-21; 
tam również dalsza literatura.
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o umęczonym i zmartwychwstałym Panu, dużo chętniej aniżeli członko-
wie narodu wybranego, jak to poświadczają Dzieje Apostolskie i także 
listy Apostoła Narodów. 

Misja Jezusa Chrystusa i potem apostołów i jego uczniów skierowana 
była początkowo do członków narodu wybranego. Sam Jezus i podob-
nie jego pierwsi uczniowie wywodzili się z Żydów, tym samym pierwsze 
wspólnoty chrześcijańskie w Jerozolimie i Palestynie składały się z jude-
ochrześcijan, a zatem z Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza 
i Syna Bożego. Przez przyjęcie chrztu stali się wprawdzie chrześcijanami, 
jednak dla siebie samych – przynajmniej w większości – zachowywali oni 
starotestamentowe Prawo i domagali się jego zachowania od pozostałych 
judeochrześcijan. Wśród nich pojawili się później „judaizujący”, to jest 
szczególna grupa judeochrześcijan, którzy nie tylko zachowywali Prawo 
Mojżeszowe, ale domagali się jego ścisłego zachowania przez chrześcijan 
pochodzących z pogan – poganochrześcijan (Dz 15,5; Gal 2,14). Do wie-
rzących w Chrystusa judeochrześcijan dołączyli dość wcześnie również 
Żydzi żyjący w diasporze, którzy z racji religijnych byli częstymi gośćmi 
w Jerozolimie. Ta grupa nazywana jest w Dziejach Apostolskich „helle-
nistami” (Dz 6,1; 9,29; wyjątkowo J 12,20 „Grecy”). Do nich skierował 
swoje pierwsze wystąpienie apostoł Piotr, jak czytamy: „Przebywali wte-
dy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem” 
(Dz 2,5)7.

Nowy etap chrześcijańskiej misji nastąpił w chwili, gdy apostołowie 
i uczniowie Jezusa rozpoczęli pracę ewangelizacyjną poza Jerozolimą, 
między innymi wskutek negatywnej postawy Żydów i prześladowań z ich 
strony. W sposób nieunikniony chrześcijańscy misjonarze musieli spo-
tkać się ze światem pogańskim, zainteresowanym żydowskimi pismami 
świętymi i religią Mojżeszową i to mimo wspomnianych uprzedzeń (Dz 
10,2. 22; 13,16. 26). Ilustrują to dobrze misyjne dokonania apostoła Piotra 
w Palestynie, który nie tylko ochrzcił poganina Korneliusza, człowieka 

7 Później Łukasz wymienia regiony, w których „helleniści” mieszkali: „Partowie i Medowie, 
i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz 
Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi 
oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie” (Dz 2,9-11). W rzeczywistości jest to cały znany 
starożytnym ówczesny świat, który później zostanie schrystianizowany. 
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„pobożnego i bojącego się Boga” (Dz 10,1-2), ale przemawiał również 
w Jerozolimie w obronie siebie i „ludzi nieobrzezanych”, broniąc prawa 
do ich nawracania i głoszenia im słowa Bożego (Dz 11,1-18). Obrona 
Piotra była reakcją na zarzuty, jakie spotkały go w Jerozolimie, bowiem 
„ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki: Wszedłeś 
do ludzi nieobrzezanych – mówili – i jadłeś z nimi” (Dz 11,2-3).

Podobnie później Paweł i Barnaba podjęli dzieło misyjne wśród po-
gan (tzw. pierwsza podróż misyjna), które zaowocowało wieloma na-
wróceniami (Dz 13,1-14,28), a jednocześnie stawiało pytanie o miejsce 
poganochrześcijan w społeczności judeochrześcijan. Paweł bowiem re-
zygnował z obrzezania i niektórych przepisów kultycznych, przez co 
popadł w konflikt z konserwatywnie nastawionymi „judaizującymi” 
chrześcijanami z Jerozolimy, którzy domagali się zachowania przez po-
ganochrześcijan Prawa Mojżeszowego. W określonych sytuacjach Paweł 
rezygnował z obowiązku obrzezania, szczególnie kłopotliwego i budzą-
cego niechęć katechumenów, jak również z przepisów o czystości rytual-
nej i potrawach. Problem dotyczył zatem zarówno mało istotnego – wy-
dawałoby się – wspólnego spożywania posiłków i niektórych potraw, jak 
również sprawy bardziej podstawowej, a taką było obrzezanie. Niepew-
ność wywołana różnicą stanowisk co do miejsca i roli Prawa Mojżeszo-
wego zrodziła się w kościołach lokalnych w Jerozolimie i Antiochii, ale 
także w gminach galackich, do których dotarli „ludzie Jakuba”, którzy 
żądali obrzezania i zachowania żydowskich przepisów (Gal 2,12). Był 
to spór fundamentalny dla Kościoła, mający zdecydować o przyszłości 
chrześcijaństwa, bowiem istniało niebezpieczeństwo, iż Chrystusowy 
Kościół podzieli się na dwie części, chrześcijan z żydostwa i chrześcijan 
z pogaństwa. 

3. W poszukiwaniu wspólnej drogi (Dz 15,1-31)
Autor Dziejów Apostolskich informuje obszernie o wczesnochrześci-

jańskim konflikcie i sporze, jaki powstał w Antiochii Syryjskiej, gdzie 
kontrowersje wywołali nieznani bliżej „przybysze z Judei”, żądając pod-
dania ochrzczonych pogan obrzezaniu. Rozwiązania konfliktu antiocheń-
ska wspólnota postanowiła szukać w Jerozolimie, radząc się apostołów 
i starszych. O wydarzeniu opowiadają Dzieje Apostolskie (15,1-31), ale 
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również Paweł wspomina o spotkaniu z apostołami w Jerozolimie (Gal 
2,1-11). Pomimo różnic obydwie relacje uważane są prawie powszechnie 
za zgodne z sobą, chociaż Łukasz i Paweł przedstawiają spotkanie w spo-
sób odpowiadający ich odmiennym punktom widzenia i celom redakcyj-
nym: Łukasz podkreśla autorytet apostołów, Paweł – własny sukces8.

Łukaszowe opowiadanie o wspomnianym sporze i jego rozwiązaniu 
jest przejrzyste (Dz 15,1-31). Wpierw autor Dziejów naświetla krótko za-
istniały konflikt. W czasie, gdy Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, 
nieznani przybysze z Jerozolimy żądali od antiocheńskich chrześcijan 
ścisłego przestrzegania Prawa Mojżeszowego, w tym zachowania przepi-
sów o potrawach i poddania się obrzezaniu. Z kolei Paweł i Barnaba bro-
nili wolności poganochrześcijan od tych starotestamentowych przepisów. 
Dlatego postanowiono, iż problem winien być rozwiązany w Jerozolimie, 
przez apostołów i starszych. Paweł więc, Barnaba i kilku innych uczniów 
zostało posłanych z Antiochii do Jerozolimy. Ale i tutaj część judeochrz-
eścijan żądała od nich zachowania przepisów Prawa Mojżeszowego, Łu-
kasz zaś dopowiada, iż byli to niektórzy „nawróceni ze stronnictwa fary-
zeuszów” (Dz 15,1-5; por. Gal 2,3-5). 

W tej wstępnej informacji Dziejów Apostolskich można już wska-
zać na pierwsze składniki charakteryzujące biblijną synodalność Kościo-
ła i poszukiwanie „wspólnej drogi”, by przezwyciężyć trudności i spory 
między chrześcijanami. Wyznacznikiem jest wpierw właściwe miejsce 
rozstrzygnięcia sporu, w tym przypadku Jerozolima, jako pierwsze cen-
trum chrześcijaństwa i siedziba kolegium apostolskiego. Kilkakrotnie 
został wspomniany dalej fakt, iż instancją właściwą do rozstrzygnię-
cia sporu są „apostołowie i starsi” (ww. 2, 4, 6, 22, 23), którzy działają 
w łączności z całym Kościołem (ww. 3-4, 22). Każdy z tych eklezjalnych 
terminów wymagałby szerszego omówienia. Przykładowo grecki termin 
ekklēsia wskazuje w Nowym Testamencie na Kościół. Słowo oznacza 

8 Zainteresowani mogą sięgnąć po bardziej szczegółowe opracowania biblijne: H. 
Langkammer, Apostoł Paweł i jego dzieło (Opolska Biblioteka Teologiczna 10), Opole 
2001, s. 116-119; T. Tułodziecki, Sobór Jerozolimski jako następstwo sporu apostolskiego 
w Antiochii (Dz 15,1-35), „Biblica et Patristica Thoruniensia” 1 (2008), s. 141-161; także 
P. Łabuda, Sobór Jerozolimski wyrazem troski apostolskiej o wspólnotę Kościoła, w: 
Synody Diecezji Tarnowskiej, t. 7, red. A. Żurek, J. Soprych, Kraków 2017, s. 11–29.
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w sensie dosłownym „wezwanie, powołanie”, stąd następnie „zwołanie, 
zgromadzenie ludu”. Pojawiło się ono w Nowym Testamencie przejęte 
z greckiego tłumaczenia Biblii żydowskiej – Septuaginty, w której ozna-
czało „zgromadzenie, zwołanie” Izraela (Pwt 9,10; Mi 2,5; Ezd 10,8), 
także izraelską społeczność w sensie kultycznym (Ps 22,23; Jl 2,16; 2 Krn 
6,3). Sięgając po ten starotestamentowy termin, natchnieni autorzy No-
wego Testamentu wyrazili fakt przejścia obietnic Bożych i wypełnienia 
ich w nowym Izraelu – Kościele. W ewangeliach termin ekklēsia pojawia 
się jedynie u Mateusza (Mt 16,18; 18,17), natomiast w Dziejach Apostol-
skich i w listach Pawła termin ten jest określeniem Kościołów lokalnych 
lub Kościoła powszechnego9.

Centralną część Łukaszowego opowiadania zajmuje krótka informa-
cja o zwołaniu spotkania (w. 6) i następnie dwóch wystąpieniach, wpierw 
apostoła Piotra (ww. 7-11), którego wywody potwierdzili następnie Bar-
naba i Paweł, opowiadając o „cudach i znakach”, jakich Bóg dokonał 
przez nich wśród pogan (w. 12). Drugim mówcą jest apostoł Jakub, które-
go argumentacja miała charakter biblijny i historiozbawczy (ww. 13-21). 

Wzmianka o „zgromadzeniu”, spotkaniu się apostołów i starszych 
(w. 6) wprowadzona jest lakonicznym: „Zebrali się...”; podobnie później 
„zgromadzą się” bracia w Antiochii (w. 30). Wyrażający spotkanie grec-
ki czasownik synagō przyjmuje w Biblii wiele różnych znaczeń, między 
innymi „zebrać, zgromadzić” czy „łączyć, prowadzić”, ale także „odno-
wić relacje” i „zjednoczyć, pojednać”. Od tego czasownika pochodzi rze-
czownik „synagoga”, oznaczający przede wszystkim miejsce religijnych 
spotkań Żydów (Dz 15,21), również wspólnotę osób lub żydowską spo-
łeczność (Dz 6,9; 9,2). Czym zatem jerozolimskie zgromadzenie uczniów 
Jezusa było – pierwszym soborem? Do dzisiaj obecny jest wśród egze-

9 Termin apostolos, zawsze w liczbie mnogiej i z rodzajnikiem (kolegium Dwunastu), 
występuje 28 razy w Dziejach Apostolskich, ale tylko w pierwszej części księgi (do 
rozdz. 16); presbyteros 18 razy i także zawsze w liczbie mnogiej; nadto ekklēsia 13 
razy. Zob. omówienie terminologii: J. Wilk, Charakterystyka i zadania przełożonego 
wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne 
(Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
81), Katowice 2015; warto też sięgnąć do cytowanego już słownika: Słownik Wiedzy 
Biblijnej (red. nauk. B.M. Metzger – M.D. Coogan, red. wyd. pol. W. Chrostowski) (PSB 
5; Warszawa 1996), s. 27-28 (termin „apostoł”), s. 716-717 (termin „starsi”).
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getów spór o właściwe nazwanie jerozolimskiego spotkania apostołów 
i uczniów, tzw. „Soboru Jerozolimskiego”10.

Istotnym elementem synodalności pierwotnego Kościoła jest na-
stępnie biblijno-teologiczna refleksja i podana w niej argumentacja (ww. 
6-21), która poprzedza rozwiązania praktyczne udokumentowane na pi-
śmie w formie listu do braci w Antiochii (ww. 22-31). Oba wystąpienia, 
Piotra i Jakuba, są niezwykłe ze względu na treść i końcowe przesłanie.

Przemówienie Piotra (ww. 7-11)
„7Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: Wiecie, bracia, że 
Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usły-
szeli słowa Ewangelii i uwierzyli. 8Bóg, który zna serca, zaświadczył na 
ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. 9Nie zrobił żadnej 
różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. 10Dlaczego 
więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, któ-
rego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. 11Wierzymy 
przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni.”
Wystąpienie apostoła Piotra ma charakter „nowotestamentowy”, jest 

sformułowane z perspektywy Nowego Przymierza. Apostoł Piotr naświe-
tla zbawczą sytuację Żydów i pogan po przyjściu Chrystusa Jezusa, a jego 
głos można wręcz nazwać głosem Pawła. Pierwszy wśród apostołów 
przedstawia siebie jako głosiciela Ewangelii do pogan, którzy uwierzyli 
jego słowom i nadto otrzymali dar Ducha Świętego. Dlatego nie ma żad-
nej różnicy między zbawczą sytuacją Żydów i pogan – judeochrześcijan 
i poganochrześcijan, bowiem wszyscy są zbawieni przez wiarę w Jezusa 
Pana. Rozwój myśli i wykorzystana w mowie terminologia (Pan Jezus, sło-
wa Ewangelii, Duch Święty, łaska, wiara, wierzyć, zbawić, poganie) czy-
nią z wystąpienia apostoła Piotra teologiczny dyskurs na rzecz Bożej łaski 
i wiary w Jezusa Chrystusa jako źródła zbawienia, a tym samym zniesienia 
ciężarów wynikających z Prawa Mojżeszowego, które nie może zbawić.

10 W języku kościelnym istnieje różnica między terminami „sobór” i „synod”, jednak w per-
spektywie historycznej i biblijnej to techniczne rozróżnienie nie ma znaczenia, gdyż tre-
ściowo oba terminy wyrażały to samo „spotkanie, zebranie, zgromadzenie”; synod – „zej-
ście się, spotkanie, zebranie” (gr. synodos) i podobnie „sobór” – „zebranie, zgromadzenie”, 
także „miejsce zebrania”. Ważne miejsce w terminologii kościelnej zajmuje także łac. con-
cilium – termin przejęty obecnie w wielu językach narodowych na nazwanie soboru. 
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Potwierdzeniem słów Piotra jest następnie świadectwo Barnaby 
i Pawła o tym, jak wielkich „cudów i znaków” (sēmeia kai terata) doko-
nał Bóg przez nich wśród pogan” (w. 12). Wyrażenie to jest stałą i utrwa-
loną w Starym Testamencie formułą, która opisuje wielkie dzieła Bożego 
miłosierdzia względem Izraela. Obecnie to Boże działanie dotyczy po-
gan i rozciąga się na wszystkie narody. Równocześnie świadectwo Pawła 
i Barnaby przygotowuje wystąpienie apostoła Jakuba oparte na tekstach 
prorockich Starego Testamentu11.

Wystąpienie Jakuba (ww. 13-21)
„13A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bra-
cia! 14Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród po-
gan. 15Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano: 16Potem powrócę 
i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego 
ruiny i wzniosę go, 17aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie naro-
dy, nad którymi wzywane jest imię moje – mówi Pan, który to sprawia. 
18To są [Jego] odwieczne wyroki. 19Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać 
ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, 20lecz napisać im, aby się 
wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co 
uduszone, i od krwi. 21Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są lu-
dzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach.”
Przywołując słowa Szymona Piotra o tym, że „Bóg raczył wybrać 

sobie lud (laos) spośród pogan (ethnē)”, apostoł Jakub podał argument 
biblijny na przynależność pogan do ludu Bożego. Następnie przedstawił 
swoje stanowisko o nienakładaniu ciężarów na pogan. Przywołując słowa 
proroków (głównie Am 9,11; por. Jr 12,15), apostoł podkreślił wpierw 
przyszłe działanie Boga wobec Izraela, to jest odbudowanie dynastii (gr. 
skēnē) Dawida12, oraz wolę zbawczą z tym związaną, by „pozostali spo-
śród ludzi szukali Pana, a także wszystkie narody”, nad którymi będzie 
wzywane jego imię (w. 17). Było to nawiązanie do starotestamentowej 
idei zbawczego uniwersalizmu – powszechności zbawienia zapowiadanej 

11 Zob. użycie wyrażenia w Dz 2,43; 4,30; 5,12; 6,8; 7,36; 14,3; podobnie J 4,48; por. dalej 
Stary Testament: Wj 11,9-10; Pwt 6,22; 7,9; 28,46; 29,2; Ps 134,9; Est 10,3; Iz 8,18; 20,3; 
Jer 39,20; Dn 4,2.37; 6,28.

12 Znaczenie terminu skēnē: „szałas, namiot, przybytek, zamieszkanie”, tutaj w sensie 
przenośnym „dom, dynastia, królestwo” (zob. 2 Sm 7,5-16). Zob. B. Adamczewski, 
Księga Amosa i listy Pawłowe w Dziejach Apostolskich, CT 85 (2015) nr 4, zwł. s. 129-
132. 
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przez proroków. Na podkreślenie zasługuje dalej fakt, iż taka była od-
wieczna wola Boża rozpoznana od dawna. Stanowisko zatem Jakuba nie 
jest czymś nowym, ale podjęciem tradycji obecnej już w biblijnej historii 
zbawienia (ww. 18 i 21). Konsekwentnie apostoł Jakub przedstawia swo-
je zdecydowane stanowisko: „Dlatego ja sądzę...” (por. mocne: dio egō 
krinō) i wypowiada się negatywnie na temat obowiązywalności Prawa 
Mojżeszowego w odniesieniu do pogan, jednak dodając „by się wstrzy-
mali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co udu-
szone, i od krwi” (w. 20; por. w. 29). Jakub przywołał ogólnie i wybiór-
czo postanowienia Prawa Mojżeszowego zapisane w Starym Testamencie 
(Rdz 9,4 i przede wszystkim Kpł 5,2; 7,26; 17,10; 19,26). Jednak zasta-
nawia brak w jego wystąpieniu wzmianki o obrzezaniu, które było prze-
cież ważną częścią antiocheńskiego sporu. Należy zapewne je zakładać 
w ogólnym stwierdzeniu „nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawra-
cających się do Boga” (w. 19). Jeszcze dobitniej końcowe postanowienie 
apostołów wybrzmi w treści pisma skierowanego do braci pogańskiego 
pochodzenia w Antiochii, a także w Syrii i w Cylicji: „Postanowiliśmy 
bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz 
tego, co konieczne” (w. 28). Zatem spór toczony w Antiochii dotyczył 
w rzeczywistości wielu Kościołów lokalnych, przede wszystkim założo-
nych przez Apostoła Narodów13.

Informacja Dziejów Apostolskich kończy się wzmianką, iż jerozolim-
skie zgromadzenie apostołów i starszych wraz z całym Kościołem zdecy-
dowało o wyborze i wysłaniu do Antiochii wiarygodnych przedstawicieli, 
Judy i Sylasa, by razem z Barnabą i Pawłem przekazali tamtejszym chrze-
ścijanom ich stanowisko i rozstrzygnięcie sporu, ustnie i na piśmie (ww. 

13 Warto zapoznać się z przebogatymi treściami katechezy pt. „Miłość do ubogich jest liturgią 
(Św. Paweł a Prawo Mojżeszowe)”, którą papież Benedykt XI wygłosił podczas audiencji 
generalnej dn. 1.10.2008 i poświęcił w pierwszej części Soborowi Jerozolimskiemu. 
Zob. L’Osservatore Romano, nr 12 [308] (2008), s. 52-53. Katecheza jest dostępna 
także na stronie internetowej: https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZS/osservatore/ [dostęp: 
8.08.2022]. W części wstępnej przemówienia papież Benedykt XVI powiedział: „Chcemy 
dziś skupić uwagę na dwóch wydarzeniach, które ukazują poważanie i jednocześnie 
swobodę, z jaką Paweł zwraca się do Kefasa i pozostałych apostołów: chodzi o tak 
zwany «Sobór» Jerozolimski oraz o incydent w Antiochii Syryjskiej, o których jest mowa 
w Liście do Galatów (por. 2,1-10; 2,11-14).”
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22-31). Niewątpliwie można uznać, iż również ta informacja wzbogaca 
rozumienie synodalności Kościoła, jego modus vivendi et operandi w po-
czątkowym okresie istnienia.

4. Biblijne znaki synodalności
Naszym celem było uchwycenie specyficznych wyznaczników syno-

dalności Kościoła w świetle biblijnego świadectwa Dz 15,1-31. Poczy-
nione obserwacje, zawarte zwłaszcza w punkcie trzecim, pozwalają na 
systematyczne zestawienie tych elementów. Biblijnymi znakami synodal-
ności są zatem: 

 • witalne sprawy chrześcijańskiej społeczności dla zachowania jej 
jedności (dobro Kościoła);

 • właściwe miejsce rozstrzygnięcia kwestii, czyli w centrum chrze-
ścijaństwa;

 • właściwa instancja rozstrzygnięcia sporu, to jest apostołowie i star-
si razem z Kościołem;

 • fundamentem podjęcia decyzji duszpasterskich jest biblijno-teolo-
giczna argumentacja;

 • przyjęte rozwiązanie nie jest czymś zupełnie nowym, ale podję-
ciem tradycji już obecnej w życiu wspólnoty, teraz uświadomionej 
dzięki Bożemu działaniu (Duch Święty);

 • promulgacja podjętych decyzji przez wiarygodnych przedstawi-
cieli Kościoła ustnie i na piśmie.

Jednak należy pamiętać, iż podjęte decyzje i rozstrzygnięcia nie usu-
wają automatycznie i natychmiast faktycznych napięć czy kontrowersji 
we wspólnocie Kościoła. Między dobrym rozstrzygnięciem a jego prak-
tyczną realizacją upływa nieraz wiele czasu. Ilustruje to zarówno później-
sze postępowanie Piotra, jak i Pawła. Przykładowo, Paweł opisał konflikt 
z Piotrem powstały z powodu dwuznacznej postawy Piotra wobec przepi-
sów o potrawach (Dz 15,35-41; Gal 2,11-14). Wydarzenie miało miejsce 
już po Soborze Jerozolimskim, podczas pobytu Pawła, Piotra i Barnaby 
w Antiochii Syryjskiej. Początkowo Piotr i Barnaba spożywali posiłki 
wspólnie z poganochrześcijanami, tym samym uznając się za wolnych od 
żydowskich przepisów o potrawach i separacji od pogan. Takiej postawie 
sprzeciwili się „ludzie Jakuba”, przedstawiciele konserwatywnej grupy 
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judeochrześcijan z Jerozolimy, w wyniku czego Piotr i inni judeochrześci-
janie, wśród nich Barnaba, co było zapewne wyjątkowo bolesne dla Paw-
ła, zrezygnowali ze wspólnoty stołu z poganochrześcijanami. Wówczas 
Paweł podniósł przeciwko Piotrowi ciężkie zarzuty i ostro go skrytyko-
wał za dwuznaczną postawę, gdyż ten odrzucił w ten sposób sprawiedli-
wość otrzymaną w Chrystusie Jezusie. 

Jednak podobnie może zastanawiać postawa Pawła, który po Soborze 
Jerozolimskim, na początku drugiej podróży misyjnej, obrzezał Tymote-
usza, gdy przemierzali Derbe i Listrę, greckie miasta w Lykaonii. Wprost 
pisze o tym Łukasz, dodając zastanawiającą uwagę o konieczności zacho-
wania postanowień Soboru Jerozolimskiego:

„Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych 
stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy 
przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień po-
wziętych w Jerozolimie przez Apostołów i starszych” (Dz 16,3-4).
Takie postępowanie Pawła nie było czymś wyjątkowym, gdyż rów-

nież później, idąc za radą Jakuba i braci w wierze, Apostoł zdecydował 
się na zachowanie prawa żydowskiego i poddał oczyszczeniu siebie i in-
nych czterech mężów w świątyni jerozolimskiej (Dz 21,18-26)14. Opisane 
przez Łukasza wydarzenie nie podważa podstawowej Pawłowej praw-
dy o chrześcijańskiej wolności w Chrystusie, natomiast było wyrazem 
duszpasterskich zdolności Apostoła Narodów, który między innymi pisał: 
„Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej 
niektórych” (1 Kor 9,20-23). W ostrej walce o wolność od Prawa listy 
apostoła ukazują go jako nieustannie spierającego się z judeochrześcija-
nami, którzy przeniknęli do założonych przez niego Kościołów lokalnych 
i domagali się od poganochrześcijan przestrzegania całego Prawa (2 Kor 
11–12; Gal 3–5). 

Ostatecznie, patrząc w perspektywie historycznej, przyjęte z wiarą 
dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa pokonało pradawny podział ludzko-
ści na Żydów i pogan. Postanowienia Soboru Jerozolimskiego zrodziły 
w Kościele dobry owoc:

14 Do omówionych wyżej wydarzeń negatywnych z życia apostołów Piotra i Pawła papież 
Benedykt XVI odniósł się w drugiej części katechezy „Miłość do ubogich...” (zob. 
przypis 15), wskazując na ich głębokie teologiczne i duchowe znaczenie. Na ten temat 
zob. także H. Langkammer, Apostoł Paweł, 142-143.
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„Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chry-
stusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystu-
sie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie 
ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani ko-
biety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Gal 
3,26-28).





Część drugaCzęść druga

ZIEMIA ŚWIĘTA 
- PIĄTA EWANGELIA

Im bardziej dostrzegamy powszechność i wyjątkowość osoby 
Chrystusa, z tym większą wdzięcznością patrzymy na tę ziemię, 
na której Jezu się narodził, żył i oddał samego siebie za nas 
wszystkich. Kamienie, po których stąpał nasz Odkupiciel, są peł-
ne wspomnień i wciąż „głośno mówią” nam o Dobrej Nowinie. 
Dlatego też ojcowie synodalni przypomnieli trafne określenie 
Ziemi Świętej jako „piątej Ewangelii” (n. 89)

(Z adhortacji apostolskiej Verbum Domini Benedykta XVI)





Ks. Maciej Dżugan

ZIEMSKA OJCZYZNA JEZUSA (2)

Mogłoby się wydawać, że do poznania Piątej Ewangelii wystarczy 
dobre poznanie geografii Palestyny, wydarzeń historycznych opisanych 
na kartach Pisma Świętego oraz ich teologicznego znaczenia. Jednak dla 
pełnego zrozumienia Piątej Ewangelii konieczne jest poznanie historii tej 
ziemi od czasów Chrystusa, aż po dzień dzisiejszy.

Przemierzając Ziemię Świętą, można napotkać pozostałości budowli 
z różnych wieków, jak i same obiekty sakralne, które w zamierzeniach 
architektów miały upamiętniać miejsca święte, a przez swoją bryłę, kon-
strukcję i bogate ozdoby przekazywać teologiczne przesłanie danego 
wydarzenia zbawczego. Znajomość historii Palestyny pomaga również 
w poznaniu autentyczności miejsc świętych opisanych na kartach Pi-
sma Świętego. Z tej przyczyny zanim przystąpimy do poznawania Ziemi 
Chrystusa, warto chociaż w zarysie poznać historię Ziemi Świętej od cza-
sów powstania chrześcijaństwa, aż po dziś.

Po Zesłaniu Ducha Świętego
Już od samego początku swojego powstania chrześcijaństwo spotkało 

się w Ziemi Świętej z prześladowaniami, zgodnie z zapowiedzią Jezusa 
Chrystusa, którą skierował do swoich uczniów: Jeżeli Mnie prześladowa-
li, to i was będą prześladować (J 15,20). Początkowo były one organizo-
wane przez Żydów, którzy zwalczali chrześcijaństwo jako sektę powstałą 
w łonie judaizmu. Na początku dotyczyły samej Jerozolimy, potem roz-
lały się na Samarię i na całą Palestynę, a w końcu nawet na poszczegól-
ne prowincje rzymskie, gdzie niezwykle szybko powstawały i rozwijały 
się wspólnoty chrześcijańskie. Opis tych prześladowań przedstawia dość 
szczegółowo Księga Dziejów Apostolskich (Dz 4-26). Rzymianie począt-
kowo odnosili się z dystansem do chrześcijaństwa, uznając je za część 
religii żydowskiej.



56 Zamieszkać w Słowie

Prześladowania nieco osłabły w latach 66-70 po Chr. w czasie pierw-
szego powstania żydowskiego przeciw Rzymianom, które ostatecznie 
skończyło się klęską Żydów, zajęciem Jerozolimy, zburzeniem świątyni 
jerozolimskiej, która już nigdy nie została odbudowana. Ostatecznie ten 
fakt, jak również synod w Jabni ok. 90 roku przyczyniły się do ostatecz-
nego rozdziału chrześcijaństwa od religii żydowskiej. Warto zauważyć, 
że pierwsi chrześcijanie próbowali łączyć kult Starego Przymierza z nową 
nauką, zwyczajami i kultem, które przyniósł Chrystus. W 95 roku sytuacja 
chrześcijan w Imperium Rzymskim zdecydowanie się pogorszyła. Dotąd 
bowiem Rzymianie dość zachowawczo odnosili się do chrześcijaństwa, 
z wyjątkiem regionalnych prześladowań. Od 95 roku cesarz Domicjan 
rozpoczął okres prześladowania chrześcijan, które będą trwały z różną 
intensywnością, aż do edyktu mediolańskiego w 313 roku, zapewniają-
cego ostatecznie wolność wyznania w Cesarstwie Rzymskim. Czas ten 
zaznaczy się również na terytorium Palestyny. Po powstaniu Bar Kochby 
w latach 132-135 nazwa Jerozolima znika z powierzchni ziemi, miasto 
przyjmuje nazwę pogańską Aelia Capitolina i przybiera wygląd typowy 
dla miasta helleńskiego z forami, łukami, teatrem, hipodromem i łaźnia-
mi, oraz zostaje włączone do prowincji rzymskiej Syria Palestyna. Ży-
dzi zostają wypędzeni z Jerozolimy, a miejsce judeochrześcijan zajmują 
chrześcijanie pochodzenia pogańskiego. Wszelkie miejsca kultu, zarów-
no żydowskie jak i chrześcijańskie zostały zamienione na miejsca kultu 
pogańskiego. Chodziło o to, aby ukazać wyższość religii pogańskiej nad 
innymi religiami. W ten sposób na Golgocie wybudowano sanktuarium 
Afrodyty, nad Bożym Grobem sanktuarium Jowisza, a nad Grotą Naro-
dzenia gaj Adonisa. To co miało ukazać potęgę religii pogańskiej i upo-
korzyć wyznawców religii żydowskiej i chrześcijan, stało się błogosła-
wieństwem, bo zasypane ziemią święte miejsca, zabudowane pogańskim 
sanktuariami, zostały oznaczone, zabezpieczone i dodatkowo ocalone 
przed zniszczeniem na skutek rozbudowy osadnictwa. 

Epoka bizantyjska
Sytuacja chrześcijan zmieniła się wraz z panowaniem cesarza Kon-

stantyna (306-337 r. po Chr.), który ogłaszając edykt mediolański, za-
gwarantował wolność wszystkim religiom. Od tej chwili również chrze-
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ścijanie mogli cieszyć się swobodą wyznania. Chociaż przyjmuje się, że 
sam Konstantyn nie był chrześcijaninem, to bardzo przychylnie odnosił 
się do chrześcijaństwa. Jego matka św. Helena wyruszyła do Palestyny, 
aby odnaleźć miejsca święte i wybudować nad nimi bazyliki. Jej misja 
zaowocowała wybudowaniem wielkich bazylik: Bazyliki Grobu Pańskie-
go i Bazyliki na Górze Oliwnej w Jerozolimie, a w Betlejem Bazyliki 
Narodzenia. Św. Helena zasłynęła również z tego, że odnalazła relikwie 
Krzyża Świętego. Okres bizantyjski był złotym czasem dla chrześcijan 
w Ziemi Świętej. Rozwijał się mocno kult pielgrzymkowy. Mieszkańcy 
Europy podejmowali długą i wyczerpującą drogę, by dotrzeć do Ziemi 
Chrystusa i nawiedzić miejsca uświęcone obecnością Pana. Do pierw-
szych i najsłynniejszych pielgrzymów IV w. należą: pielgrzym z Borde-
aux, Egeria, św. Hieronim i Anonim z Piacenzy, którzy opisywali swoją 
podróż i nawiedzane miejsca święte. Ich zapiski i dzienniki są dla ludzi 
współczesnych bogatym źródłem wiedzy jak wyglądała Palestyna w tam-
tym okresie. 

Epoka bizantyjska dobiegła końca wraz z upadkiem Cesarstwa Za-
chodniego i osłabieniem Cesarstwa Wschodniego, a wraz z nią skończył 
się czas, kiedy chrześcijaństwo mogło się swobodnie rozwijać na terenach 
Palestyny. Złoty wiek dla chrześcijaństwa w Ziemi Świętej ostatecznie 
zakończyli Persowie, którzy w 614 roku pod wodzą Chosroesa II naje-
chali Palestynę i zdobyli Jerozolimę. Persowie wyznający zaratusztria-
nizm, posuwali się do niszczenia i grabienia miejsc świętych. Cesarstwo 
było jeszcze na tyle silne, że cesarz Herakliusz w 626 roku podjął dzia-
łania wojenne przeciw Persom, na skutek których udało się przepędzić 
najeźdźców. W 629 roku po zawarciu pokoju i wyzwoleniu najechanych 
terytoriów Herakliusz triumfalnie wkroczył do Jerozolimy. Palestyna za-
czynała podnosić się ze zniszczeń, miejsca święte były odbudowywane, 
ale odnowę przerwała nowa ekspansja ze Wschodu.

Epoka arabska
Względny pokój w Ziemi Świętej nie trwał zbyt długo. Podczas, 

gdy trwały zmagania między Persami a Bizancjum na Wschodzie ro-
dziła się nowa potęga. Początkiem tej potęgi była nowa religia zwa-
na islamem, która wzięła swój początek od proroka Mahometa. Pod jej 
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szyldem dochodzi do zjednoczenia plemion arabskich, które przyjmu-
jąc ideał religijny świętej wojny, ruszyły na zachód, aby podjąć walkę 
z niewiernymi. Do Ziemi Świętej wkroczyli już w 636 roku, zdobyli 
niemal całą Palestynę i tym samym zakończyli dominację chrześcijań-
ską w Ziemi Chrystusa. W 638 roku ostatecznie zdobywają Jerozolimę. 
Patriarcha Sofroniusz po siedmiu miesiącach oblężenia poddaje miasto 
kalifowi Omarowi, aby uniknąć rzezi mieszkańców miasta oraz znisz-
czenia miejsc świętych. Od tego czasu zaczyna się okres dominacji mu-
zułmanów w Ziemi Świętej, dla których Jerozolima staje się trzecim co 
do ważności, po Mekce i Medynie miastem świętym, z którego według 
Koranu Mahomet miał zostać wzięty do nieba. Wzgórze jerozolimskie 
staje się nowym sanktuarium religii muzułmańskiej. Początkowo mu-
zułmanie kontynuowali politykę w miarę tolerancyjną wobec chrze-
ścijaństwa zapoczątkowaną jeszcze przez kalifa Omara. Wznowiono 
pielgrzymki, rozpoczęto odbudowę zniszczonych sanktuariów, jednak 
gdy władzę przejęła nowa dynastia, wtedy prześladowanie chrześcijan 
rozpoczęło się na dobre. Szczytem tych prześladowań było zniszczenie 
Bazyliki Grobu Bożego w 1009 roku, którą kalif Hakim nakazał zrów-
nać z ziemią. Rozkaz wykonano niemal całkowicie, nie poradzono sobie 
tylko z twardą skałą Golgoty i podstawą Bożego Grobu, rabowano kosz-
towności i relikwie, chrześcijanie zaś musieli albo wyprzeć się wiary, 
albo byli skazywani na wygnanie.

Po panowaniu kalifa Hakima prześladowanie ustało, odwołano krzyw-
dzące chrześcijan dekrety oraz przystąpiono do odbudowania miejsc świę-
tych, wznowiono również ruch pielgrzymkowy. W tym czasie w Jerozo-
limie wybudowano chrześcijańskie hospicja, w których mogli się zatrzy-
mywać utrudzeni pielgrzymi. Względny spokój i tolerancja chrześcijan nie 
trwała jednak zbyt długo, gdy władzę przejęli Turcy Seldżuccy sytuacja 
chrześcijan bardzo się pogorszyła, można stwierdzić, że następuje wtedy 
najtrudniejszy czas prześladowań chrześcijan w Ziemi Świętej.

Epoka krucjat
Niemoc Bizancjum, które nie było w stanie oprzeć się barbarzyń-

stwu Seldżuków spowodowała, że zainterweniować postanowił zachod-
ni świat chrześcijański i tym samym nastała nowa epoka krucjat. Już 
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pierwsza krucjata ogłoszona przez papieża Urbana II w 1095 roku przy-
niosła spodziewane efekty. Krzyżowcy pokonując wojska muzułmań-
skie, 15 lipca 1099 zdobyli Jerozolimę i założyli Królestwo Łacińskie. 
Przystąpiono do odbudowy zniszczonych budowli bizantyjskich, ale 
zbudowano również inne kaplice i kościoły wspominające wydarzenia 
opisane w Biblii; sprowadzono również chrześcijan ze Wschodu, aby 
zasiedlili Jerozolimę. Jednak panowanie krzyżowców nie trwało długo. 
Już w 1187 roku Saladyn zwyciężył krzyżowców pod Hittim i otworzył 
sobie drogę do zdobycia Świętego Miasta. Od tego czasu Jerozolima 
pozostaje pod władzą wyznawców islamu i chociaż z Europy nadcią-
gają nowi rycerze, biorący udział w nowych krucjatach, to jednak nie 
są w stanie odbić Palestyny z rąk muzułmanów. Najdłużej krzyżowcy 
utrzymują się na północy Ziemi Świętej, a jedynym trwałym przyczół-
kiem pozostaje Akka, którą pokonani krzyżowcy ostatecznie opuszczają 
w 1291 roku.

W tym czasie okresy tolerancji przeplatają się z czasem prześladowań. 
W 1335 roku, dzięki wsparciu materialnemu i politycznemu króla Neapolu 
Roberta, na Górze Syjon, w miejscu Wieczernika osiedlają się francisz-
kanie jako przedstawiciele katolików i otrzymują obok innych wyznań 
chrześcijańskich prawo odprawiania nabożeństw w Ziemi Świętej.

Epoka osmańska
Ziemię Świętą w 1516 roku zdobywa nowe imperium Turków osmań-

skich, których władza na tym terenie utrzymuje się aż do końca XVIII 
wieku. Najwybitniejszym władcą w tym okresie był Sulejman Wspaniały, 
który przysłużył się znacznemu rozwojowi tych ziem. To z jego nakazu 
zostały zbudowane na nowo mury Jerozolimy, które można podziwiać aż 
do dziś. Podjął się również odbudowania Meczetu Kopuły Skały, miejsca 
świętego dla islamu. Epoka ta przynosi prawo dla poszczególnych wspól-
not chrześcijańskich zwane „Status Quo”, regulujące wzajemne funk-
cjonowanie wspólnot, sprawowanie kultu i określenie własności. Czasy 
Sulejmana to najlepsze czasy dla całego państwa tureckiego i Palestyny, 
potem na skutek walk o władzę pomiędzy namiestnikami, eksploatacji 
najechanych terytoriów oraz skorumpowania administracji Palestyna 
podupadała coraz mocniej, a wręcz stanęła na skraju nędzy.
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Ku mandatowi brytyjskiemu
Przełom XVIII i XIX wieku to czas niespokojny w Palestynie. Naj-

pierw próbuje zająć Palestynę Napoleon, ale wkraczając od Egiptu, na-
potyka na opór i musi się wycofać. Czas po ustąpieniu Napoleona obfi-
tuje w konflikty i walki między namiestnikami prowincji, co powoduje 
interwencję wicekróla Egiptu. Jego wojska pod dowództwem Ibrahima 
Paszy wkraczają z sukcesem do Palestyny i podbijają ją. Okupacja egip-
ska miała pozytywny wpływ na Palestynę, odtworzono administrację, po-
pierano przenikanie wpływów z Europy, a kult chrześcijański otrzymał 
więcej swobód. Odbudowano dawne sanktuaria, otwarto instytucje do-
broczynne, szkoły i szpitale, wzrosły liczebnie wspólnoty religijne. Ten 
dobry okres został szybko przerwany przez I wojnę światową. W 1917 
roku Brytyjczycy zajęli Ziemię Świętą, a trzy lata później podpisali trak-
tat pokojowy z Turcją, który ustanawiał mandat brytyjski nad okupowa-
nymi terytoriami. Wprawdzie Brytyjczycy zapewniali swobodę religijną 
wszystkim wspólnotom, jednak politycznie wspierali dążenia ruchu syjo-
nistycznego, który na ziemiach Palestyny zmierzał do odtworzenia pań-
stwa żydowskiego. Oczywiście te dążenia wraz z licznym napływem 
imigrantów żydowskich zmierzały do konfliktu między społecznością 
żydowską, a arabską, która zaczęła bronić swojego terytorium.

Państwo Izrael
Wobec coraz bardziej napiętej sytuacji, przybierającej postać walki 

bezpośredniej czy ataków terrorystycznych, które stały się niebezpieczne 
nawet dla samych Brytyjczyków, nie mogąc sobie poradzić z narastają-
cym problemem, Wielka Brytania zdecydowała o opuszczeniu terytorium 
Palestyny 5 maja 1948 roku. Zaraz po tym wydarzeniu rozpoczęła się 
wojna arabsko-żydowska, która zakończyła się w 1949 roku pokojem na 
Rodos. Na mocy tego traktatu pokojowego kraj został podzielony na dwie 
części: Państwo Izrael i Królestwo Jordanii.

Na skutek wojny sześciodniowej, która wybuchła 5 czerwca 1967 
roku państwo Izrael powiększyło swoje terytorium, pokonało Egipt, Sy-
rię i Jordanię zajmując ich terytoria i poszerzyło swoje granice, które po 
pewnych korektach w latach siedemdziesiątych zachowały się po dzień 
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dzisiejszy, jako terytorium Izraela. Jednakże spór o ziemię, która dzisiaj 
stanowi terytorium Izraela pomiędzy ludnością arabską a żydowską trwa 
do dziś.

Poznanie historii Palestyny od czasów Jezusa pomaga w pielgrzymo-
waniu po Ziemi Świętej. Zważywszy na historię, trudno oczekiwać, że 
wszystkie miejsca opisane na kartach Ewangelii będzie można odnaleźć 
z całą dokładnością. Kilka wieków, w których chrześcijanie byli prześla-
dowani, zanim uzyskali wolność religijną, a potem kolejne kilka wieków 
panowania muzułmanów w Ziemi Świętej, przeplatane wojnami, znisz-
czeniami i rzeziami ludności, doprowadziło do tego, że dokładne położe-
nie wielu miejsc świętych uległo zapomnieniu. Wiele z nich próbowano 
identyfikować w epoce bizantyjskiej, a potem w czasach krzyżowców, 
stąd często mówi się o tradycji bizantyjskiej, czy tradycji z czasów krzy-
żowców. Jednak wiele miejsc możemy wskazać z całą dokładnością, cho-
ciażby Grotę Narodzenia, Golgotę, Grób Pański, bo na skutek splotu wy-
darzeń historycznych zostały one zachowane od zniszczenia i zasiedlenia 
oraz oznaczone przez wybudowane na nich sanktuaria pogańskie.

Znajomość geografii Palestyny, jak również poznanie szerokiego kon-
tekstu historycznego daje solidne podstawy dla dogłębnego studium Zie-
mi Chrystusa. Jej bogactwo geograficzne, historyczne, architektoniczne 
i teologiczne jest ogromne. Dlatego warto pochylić się nad każdym miej-
scem, które zapisało się na kartach Biblii. Poznawanie Palestyny warto 
rozpocząć od niezwykle ważnego miejsca dla historii zbawienia Nowego 
Testamentu, od Nazaretu.

Nazaret
W północnej części Ziemi Świętej, w Galilei znajduje się Nazaret, 

szczególne miejsce dla historii zbawienia. Nazaret leży w dolnej Galilei, 
która ze względu na rzeźbę terenu i żyzność ziemi jest regionem zdecy-
dowanie rolniczym. Nazwa Nazaret w języku hebrajskim lub aramejskim 
tłumaczona jest jako „latorośl, pęd” lub „pączek”, a św. Hieronim nazy-
wa miasto „kwiatem Galilei” i „żywicielką Pana”. Niektórzy twierdzą, 
że jest to odniesienie do charakterystycznej topografii miasta, które roz-
łożone jest pomiędzy wzgórzami Galilei jak kielich kwiatu. Współcze-
sny Nazaret jest stosunkowo dużym miastem, które liczy ponad 70 tys. 
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mieszkańców. Dzieli się ono na dwie zasadnicze części: w starszej części 
zamieszkuje głownie ludność arabska, która liczy ok. 40 tys. ludzi, nato-
miast w części wyższej tzw. Nazaret Illit zamieszkuje głównie ludność 
żydowska w liczbie ok. 30 tysięcy.

Choć dzisiaj Nazaret zasłużenie można nazywać miastem, w dawnych 
czasach była to jedynie niewielka osada lub wioska, zamieszkała tylko 
na jednym zboczu góry, w miejscu gdzie dzisiaj znajduje się Bazylika 
Zwiastowania NMP. Badania archeologiczne potwierdzają, że teren ten 
był zamieszkały prawdopodobnie już w epoce brązu, a na pewno w epoce 
żelaza; znaleziono tutaj bowiem liczne zbiorniki na zboże, cysterny na 
wodę czy prasy do wyciskania winogron oraz żarna datowane na 900 r. 
przed Chr., które niezaprzeczalnie potwierdzają ten fakt.

Biblia
W Starym Testamencie daremne jest poszukiwanie jakiejkolwiek 

wzmianki o Nazarecie, podobnie nie znajdzie się jej w Talmudzie oraz 
w dziełach Józefa Flawiusza. Brak tej nazwy w zestawieniu z odkrycia-
mi archeologicznymi wskazuje, że aż do czasów Chrystusa była to bar-
dzo mała wioska, nie mająca wielkiego znaczenia, a nawet z tekstu Pisma 
Świętego można wnioskować, że nie cieszyła się zbyt dobrą sławą (J 1,46).

Pierwszy raz Pismo Święte wspomina o Nazarecie opisując wyda-
rzenie Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (Łk 1,26), gdy Maryja 
przyjmuje wolę Boga i zgadza się zostać Matką Jezusa Chrystusa. Odtąd 
Nazaret staje się ważnym miejscem, na tyle, że sam Łukasz nazywa go 
miastem. Nie jest to bynajmniej jedyna wzmianka o Nazarecie w No-
wym Testamencie. Nazaret wraca w kontekście ucieczki Świętej Rodziny 
do Egiptu przed Herodem i jej powrotu do Palestyny po śmierci Heroda 
Wielkiego, gdzie osiada w Nazarecie (Mt 2,23). Właśnie od tego miasta 
Jezus otrzymuje przydomek Nazarejczyk. Nazaret był miastem dzieciń-
stwa Jezusa, tutaj Chrystus dorastał, stąd wraz z rodzicami udał się na 
pielgrzymkę do Jerozolimy (Łk 2,52). Do Nazaretu również przybył zaraz 
na początku swojej działalności. W tamtejszej synagodze uroczyście od-
czytał fragment z Księgi Izajasza, tłumacząc, że to właśnie teraz w Jego 
osobie wypełnia się to proroctwo (Łk 4,16). Misja Jezusa w Nazarecie nie 
zakończyła się jednak sukcesem. Pan odrzucony przez swoich rodaków, 
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którzy nawet chcieli go strącić ze skały, odchodzi ze swojego rodzinnego 
miasta i udaje się do Kafarnaum, które odtąd będzie centrum Jego dzia-
łalności w Galilei.

Historia
Choć po odrzuceniu orędzia Jezusa Nazaret jako miasto znika z kart 

Pisma Świętego, to jednak historia miasta toczy się dalej i odgrywa ono 
dość ważną funkcję dla chrześcijan. W czasach powstań żydowskich 
w 66 i 135 roku zostało ono zachowane od zniszczenia. W Nazarecie sto-
sunkowo szybko zamieszkuje wspólnota judeochrześcijan nazywanych 
Nazarejczykami (do dzisiaj taka nazywa chrześcijan funkcjonuje wśród 
żydów i muzułmanów). Oczywiście pierwsza wspólnota gromadziła się 
wokół miejsca, gdzie mieszkała Najświętsza Maryja Panna oraz gdzie 
znajdował się dom św. Józefa, tworząc przy tych budynkach dom-sy-
nagogę. Dopiero w V w. w czasach bizantyjskich został wybudowany 
trójnawowy kościół o długości 19 m. i szerokości 8 m. Nie łączył się 
on bezpośrednio z Grotą Zwiastowania, która znajdowała się poza jego 
obrębem. Ta budowla sakralna zachowała się przez lata, niemal do epoki 
krzyżowców. Kiedy w 313 roku została mocą edyktu mediolańskiego 
ogłoszona wolność kultu, do Nazaretu zaczęli przybywać pielgrzymi. 
Jeden z nich – Anonim z Piacenzy, nawiedził Nazaret w 570 roku i opi-
sując miasto, wspomina synagogę, gdzie Jezus uczył się, belkę na której 
siedział oraz piękno kobiet z Nazaretu, jako szczególną łaskę związaną 
z Najświętszą Maryją Panną.

W 614 roku hordy Chosroesa zdobyły Nazaret przy wielkiej radości 
hebrajczyków, pustosząc i niszcząc miasto. W czasie kampanii cesarza 
Herakliusza w 626 roku Nazaret został odzyskany przez Bizancjum. Oku-
pacja arabska w 636 roku z respektem odnosiła się do Nazaretu, szanując 
miejsca święte dla chrześcijan, widząc w Maryi matkę proroka Jezusa. 
Pielgrzym Arkuf, który odwiedził to miejsce prawdopodobnie w 670 
roku, wspomina o kościele, zbudowanym na miejscu, gdzie Archanioł 
Gabriel zwiastował Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Kościół bi-
zantyjski nie przetrwał jednak do czasu krzyżowców. Gdy zdobyli oni 
Nazaret w 1099 roku szybko przystąpili do budowy katedry, na miejscu 
starego kościoła bizantyjskiego. Nowy budynek był całkiem sporych roz-
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miarów, posiadał bowiem 75 m długości i 30 m szerokości. Ranga Naza-
retu dodatkowo wzrosła, bo stał się on siedzibą biskupa. Wielkość miasta 
w czasach krzyżowców nie trwała jednak zbyt długo. W 1187 roku, kiedy 
Saladyn podbił Nazaret, zburzył katedrę, pozostawiając tylko niezamiesz-
kałe ruiny, które kryły grotę Zwiastowania. Taka sytuacja utrzymywała 
się aż do 1620 roku, kiedy to bracia franciszkanie wykupili teren ruin 
i osiedlili się na nim, budując zaledwie małą kaplicę upamiętniającą to 
miejsce. Niezależnie od prześladowań i trudności, dzięki przychylności 
urzędnika muzułmańskiego w 1730 roku otrzymali oni również pozwole-
nie na zbudowanie kościoła, który zawierał w sobie grotę Zwiastowania. 
Na jego budowę zakonnicy mieli zaledwie 6 miesięcy, czas w którym 
urzędnik muzułmański udał się na pielgrzymkę do Mekki. Kościół ten 
przetrwał do roku 1959, kiedy to postanowiono wybudować nową wiel-
ką bazylikę nad miejscem gdzie Maryja usłyszała słowa wypowiedziane 
przez anioła Gabriela.

Zabytki
W latach 1955-1959 rozpoczęto prace archeologiczne pod budowę 

Bazyliki Zwiastowania. W ich czasie potwierdzono zamieszkanie terenu 
w czasach przed Chr. oraz czasach rzymskich, odkryto pozostałości bu-
dowli sakralnych z różnych wieków: dom kościół, budowle bizantyjskie 
i krzyżowców. Odkryto również w pobliżu groty stare inskrypcje, charak-
terystyczne dla wspólnoty judeochrześcijan, oprócz krzyża kosmicznego, 
zawołanie Ave Maria, potwierdzające w tym miejscu najstarszy kult.

Obecna Bazylika Zwiastowania została wybudowana w latach 1960-
1969 i konsekrowana 25 marca 1969 roku. Ma za zadanie strzec tajemni-
cy Zwiastowania oraz pozostałości wcześniejszych budowli sakralnych. 
Jest ona znacznie mniejsza od bazyliki krzyżowców, ma bowiem zaled-
wie 45 m. długości i 27 m. szerokości. Bazylika swoją bryłą nawiązuje 
do dwóch kościołowi tzn. bazyliki krzyżowców i kościoła franciszkanów 
z 1730 roku. Dlatego kościół ten ma dwa wejścia: główne zachodnie – 
z facjatą ozdobioną figurą Chrystusa Odkupiciela, pod którą zobrazowana 
jest scena zwiastowania i symbole czterech ewangelistów oraz wejście 
południowe – dawnego kościoła franciszkanów, które skierowane jest 
bezpośrednio na Grotę Zwiastowania z facjatą ozdobioną figurą Maryi 
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jako dziewczynki i zapisanym hymnem Salve Regina. Sam kościół dzie-
li się na kościół dolny, który zachowuje grotę Zwiastowania i wskazuje 
na Maryję jako Służebnicę Pańską i kościół górny, dedykowany wywyż-
szeniu Maryi Matki Syna Bożego. Dolny poziom podzielony jest na trzy 
nawy, zakończony trzema absydami z kaplicami: centralną poświęconą 
tajemnicy Wcielenia, prawą archaniołowi Gabrielowi i lewą św. Joachi-
mowi i Annie, rodzicom Najświętszej Maryi Panny. W północnej części 
można zaobserwować pozostałości po budowli z czasów krzyżowców. 
Nieco przed absydami po lewej stronie (północnej części), poniżej pozio-
mu posadzki, za kratą znajduje się grota Zwiastowania, gdzie ok. 1600 
roku został ustawiony ołtarz z napisem: Tutaj Słowo stało się Ciałem. To 
miejsce upamiętnia dom Maryi, gdzie Archanioł Gabriel ogłosił Maryi, że 
zostanie Matką Boga. Sama grota była według badań zamieszkała od epo-
ki żelaza do epoki rzymskiej. Obecny wystrój groty pochodzi z czasów 
krzyżowców i został dostosowany do dźwigania ciężaru bazyliki krzy-
żowców. Wydrążone w niej schody pochodzą z XVIII wieku i służyły do 
sprawnego zwiedzania tego miejsca świętego przez pielgrzymów. Przed 
grotą na tym samym niższym poziomie znajdują się pozostałości po pier-
wotnej budowli judeochrześcijan oraz budowli z czasów bizantyjskich. 
Znajduje się tam absyda z ołtarzem do celebracji i miejscem dla uczestni-
ków liturgii oraz stare baptysterium.

Kościół górny ukazuje wywyższenie Maryi i jest zwieńczony kopułą 
o wysokości 40 m. i średnicy 18 m., która w zewnętrznej bryle przypomi-
na odwróconą lilię. Ma również trzynawową formę zakończoną centralną 
absydą z charakterystyczną mozaiką wyobrażająca tytuły Najświętszej 
Maryi Panny: Maryję Pośredniczkę Łaski oraz Maryję Matkę Kościoła. 
W centrum dostrzegalne są postaci Chrystusa, św. Piotra i Maryi Królo-
wej, znajdujące się w otoczeniu ludzi przynależących do Kościoła, któ-
rzy ukazani są jako pielgrzymi zmierzający do Chrystusa. Przez środek 
mozaiki przebiega rzeka, która jest symbolem chrztu, bramą prowadzą-
cą do wspólnoty Kościoła. Ołtarz wykonany jest z czerwonego marmu-
ru, w formie łodzi. Dwie boczne kaplice poświęcone są Najświętszemu 
Sakramentowi, druga nawiązująca do właścicieli tego miejsca, zakonu 
Franciszkanów. Na ścianach bazyliki górnej znajdują się różne przedsta-
wienia Najświętszej Maryi Panny, z sanktuariów maryjnych rozsianych 
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po całym świecie, które ukazują znaczenie kultu maryjnego w Kościele 
powszechnym.

Drugim miejscem związanym z Nazaretem, znajdującym się nieco 
bardziej na północ od Bazyliki Zwiastowania, jest tzw. dom Józefa lub 
Świętej Rodziny. Nazwa nawiązuje do miejsca, gdzie według tradycji 
miał znajdować się dom św. Józefa, do którego według żydowskiego 
zwyczaju miała przeprowadzić się Maryja, i w którym miał wychowywać 
się i dorastać Jezus. Już św. Mateusz wspominając o narodzinach Jezusa, 
tak opisuje sytuację Maryi: Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego (Mt 1,18). Według zwyczajów żydowskich małżeństwo żydow-
skie miało bogatą ceremonię i odbywało się w trzech etapach. Pierwszy to 
umowa przedślubna pomiędzy rodzicami przyszłej żony i przedstawicie-
lem oblubieńca. Po jej sporządzeniu, następowała w określonym czasie 
publiczna ceremonia, dzięki której narzeczeni stawali się mężem i żoną 
w świetle Prawa, ale otrzymywali jeszcze pewien czas (przeważnie 1 rok) 
na przygotowanie się do wspólnego życia. Pan młody miał za zadanie 
przygotować się na przyjęcie żony, a narzeczona czas na przygotowanie 
się do nowego życia z mężem.

Według zwyczaju, ale i opisu z Ewangelii św. Mateusza przeprowa-
dzenie do domu Józefa nastąpiło dopiero po Zwiastowaniu (Mt 1,18-25). 
Taki bieg wydarzeń nie tylko potwierdzony jest na kartach Pisma Święte-
go, ale również w badaniach archeologicznych. Pokazują one, że nie tylko 
strefa, gdzie znajduje się grota Zwiastowania była zamieszkała w czasach 
rzymskich, ale również okolica i miejsce domu św. Józefa. Potwierdzi-
ły one również, że na tym miejscu w czasach bizantyjskich był zbudo-
wany kościół Karmienia, zwany też domem św. Józefa. Miejsce to już 
przez pierwszych judeochrześcijan zostało urządzone jako dom-synago-
ga i przeznaczone do kultu. Potwierdzeniem kultycznego charakteru tego 
miejsca jest zachowane do dziś w podziemiach kościoła baptysterium 
z licznymi elementami symbolicznymi. Wskazuje ono, że w miejscu tym 
był sprawowany kult, a zatem musiało być to szczególnie ważne miejsce 
dla judeochrześcijan. Uboga nazareńska wspólnota nie pozwoliłaby sobie 
na budowę drugiego kosztownego miejsca kultu, gdyby nie miała prze-
świadczenia, że związane jest ono w szczególny sposób z Chrystusem. 
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Tym bardziej, że grota Zwiastowania znajduje się zaledwie kilkanaście 
metrów dalej. Baptysterium otrzymało szczególną symbolikę teologicz-
ną. Siedem stopni prowadzących do baptysterium symbolizuje siedem 
darów Ducha Świętego, dno podzielone mozaiką na 6 części jest znakiem 
chórów anielskich, kamień umieszczony w posadzce oznacza samego 
Chrystusa (Mt 21,42), a kanał symbolizuje rzekę Jordan.

W czasach bizantyjskich wybudowano na tym miejscu kościół Kar-
mienia, który nie przetrwał do czasów krzyżowców, gdyż miejsce to zo-
stało zamienione na mieszkania. Krzyżowcy, gdy przybyli do Nazaretu, 
ufundowali duży kościół dedykowany św. Józefowi, ale po upadku wy-
praw krzyżowych, miejsce to znowu popadło w ruinę i stało się miejscem 
osadnictwa. Gdy do Nazaretu przybyli franciszkanie nabyli to miejsce 
i wybudowali na nim najpierw kaplicę, potem kościół, który został odno-
wiony w 1914 roku. Obecnie ma on 29 m. długości i 15 m. szerokości. 
Podzielony jest na 3 nawy, każda z nich zakończona jest absydami, które 
są ozdobione freskami A. Della Torre. W centrum ukazane zostało życie 
Świętej Rodziny w Nazarecie, w prawej nawie – sen św. Józefa, w którym 
anioł zachęcał go, by nie bał się wziąć Maryi do siebie (Mt 1,20), a w le-
wej – śmierć Patriarchy, o czym wspominają liczne apokryfy. Witraże 
zaprojektowane przez S. Gruber w nawie głównej wyobrażają wezwania 
litanijne do św. Józefa. Z poziomu kościoła można zejść do podziemi, 
gdzie znajdują się cysterny na wodę i silosy, potwierdzające zamieszkanie 
tego terytorium w czasach Jezusa oraz wcześniej wspomniane baptyste-
rium

Poza typowymi obiektami sakralnymi w Nazarecie znajdują się inne 
miejsca, które upamiętniają wydarzenia biblijne i apokryficzne. Wska-
zywane jest miejsce, gdzie znajdowała się antyczna synagoga, do której 
Jezus uczęszczał, pobierał nauki oraz w której miał odczytać proroctwo 
Izajasza. Znajduje się ona na zachód od kościoła św. Józefa, niedaleko 
kościoła parafialnego grekokatolików, dzisiaj na tym miejscu znajduje się 
antyczny budynek. To właśnie z tej synagogi, mieszkańcy Nazaretu mieli 
zaprowadzić Jezusa na sam szczyt góry i strącić go stamtąd. On jednak 
przeszedłszy pośród nich, oddalił się (Łk 4,30).

Miejscem, które ściśle związane jest z apokryfami, bardzo znanym 
i odwiedzanym przez pielgrzymów, jest fontanna Maryi Panny, inaczej 
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zwana kościołem św. Gabriela. Prawdopodobnie było tu najstarsze uję-
cie wody w Nazarecie. Musiała tutaj przychodzić każdego dnia zgodnie 
z ówczesnymi zwyczajami Matka Zbawiciela, aby zaczerpnąć potrzebnej 
do codziennego życia wody. Apokryficzna legenda opowiada o tym, że 
pierwszy raz archanioł Gabriel ukazał się Maryi przy tym źródle, gdy 
przyszła czerpać wodę, jednak ona przestraszywszy się uciekła do swoje-
go domu, gdzie anioł ponownie przyszedł do niej. Upamiętniając tę tra-
dycję, w czasach krzyżowców wybudowano tutaj kościół św. Gabriela. 
Od XVIII wieku pieczę nad tym kościołem sprawują prawosławni Grecy.

Przesłanie Nazaretu
Nazaret niesie z sobą wielkie przesłanie dla nawiedzających miejsca 

święte i jest dla wszystkich wierzących wielką szkołą wiary i życia. Piel-
grzymów często zaskakuje to, że w czasach Jezusa Nazaret był niewielką 
palestyńską wioską, mieszczącą się na zboczu góry, osadą zupełnie nie-
znaną, a wręcz mającą nieprzychylną opinię w Galilei. Nie koresponduje 
to z opisem św. Łukasza, który przekazując opis wydarzenia Zwiastowa-
nia, nazywa je miastem, a także z dzisiejszym wyglądem Nazaretu.

Sam św. Łukasz komponując narrację o Zwiastowaniu, czyni to 
w ten sposób, że zestawia ją z opowiadaniem o zapowiedzi narodzin Jana 
Chrzciciela. Tam wydarzenie ma miejsce w Judei, w mieście świętym, 
w Jerozolimie, w samej świątyni. Anioł przychodzi nie do byle kogo, bo 
do samego kapłana Zachariasza i obiecuje, że jego żona Elżbieta, również 
pochodząca z rodu kapłańskiego będzie miała syna. Przychodzi w świę-
tym momencie, gdy Zachariasz spełnia swoją kapłańską posługę i składa 
ofiarę Jahwe, gdy jeszcze unosi się dym kadzidła (Łk 1,5-25). Jakże ina-
czej na tym tle wygląda opis zwiastowania Maryi. Archanioł przychodzi 
do ziemi niemal pogańskiej, bo przecież tak traktowano mieszkańców 
Galilei, uznając ich za nieczystych, nie zachowujących Prawa. Przycho-
dzi nie do świątyni, ale do ubogiej palestyńskiej groty, gdzie mieściło się 
mieszkanie Maryi; nie w czasie składania ofiar, ale możemy przypusz-
czać, że w czasie rytmu codziennych obowiązków. Maryja nie może też 
poszczycić się pochodzeniem z pokolenia kapłańskiego; nawet nie znamy 
jej pochodzenia, wiemy tylko, że została poślubiona mężowi imieniem 
Józef (Łk 1,26-38). To pierwsza lekcja jaką pielgrzymi pobierają w Naza-
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recie, że Bóg chce być obecny pośród swego ludu, nie tylko w świętych 
miejscach i momentach, ale w naszej codzienności. Powołując natomiast 
nie kieruje się ludzkimi kategoriami, ale własnym wyborem i okazaną 
łaską.

Nazaret urzeka również cichością, prostotą życia oraz dyskrecją. 
Chociaż w Nazarecie św. Rodzina przeżyła tak znaczny okres życia, na 
kartach Ewangelii spotykamy się z wymownym milczeniem na ten temat, 
z wyjątkiem jednego opowiadania o pielgrzymce 12 letniego Jezusa do 
Jerozolimy (Łk 2,41-51). To milczenie na kartach Pisma Świętego zachę-
ca nas do rozważania tego prostego, codziennego, pełnego miłości, pracy, 
modlitwy i trudów życia Świętej Rodziny. Nazaret staje się więc szkołą 
ciszy, ucieczki od hałasu, zgiełku i zabiegania życia doczesnego. Staje się 
szkołą życia rodzinnego, wzajemnego szacunku, miłości, wspólnoty, pro-
stoty i świętości życia. W końcu Nazaret staje się szkołą pracy, gdzie cała 
Święta Rodzina wspierała się wzajemnie, wykonując swoje obowiązki, 
a Syn Boży uczył się rzemiosła od swego ziemskiego Opiekuna. Pobyt 
w Nazarecie zachęca do tego, by odkryć wartość rodziny, wzajemnych 
relacji, miłości i wsparcia, odkryć wartość prostego, codziennego życia, 
szczególnie współcześnie; gdy jesteśmy tak zabiegani, szukamy szczę-
ścia, nowych wrażeń i doznań; gdy zbyt mocno dajemy się pochłonąć do-
czesności, mając nadzieję, że ona uczyni nas szczęśliwymi. Cisza i świę-
tość Nazaretu zachęca, abyśmy zatroszczyli się o harmonię i pokój na-
szego ducha, o wzajemne relacje, miłość, a przede wszystkim o świętość. 

W końcu Nazaret jest przestrogą, że nie wolno odrzucać i marnować 
łaski Bożej, bo ona nigdy nie wraca. Bóg może dać inną łaskę, ale za 
zmarnowanie jego natchnień, powołania trzeba będzie kiedyś odpowie-
dzieć. Ewangeliści (z wyjątkiem św. Marka) tak konstruują opowiada-
nie, aby pokazać, że Jezus najpierw kieruje swoje kroki do Nazaretu, do 
swojego miasta rodzinnego, gdzie swoim rodakom chce jako jednym 
z pierwszych ogłosić przesłanie Ewangelii. Spotyka się jednak z niewia-
rą, a nawet z wrogością, zostawia więc Nazaret, udaje się do Kafarnaum 
i właśnie to miejsce czyni centrum swojej działalności w Galilei. Wszy-
scy Ewangeliści opisują jeden pobyt Jezusa w Nazarecie. Według ich nar-
racji po odrzuceniu Jezus nigdy nie wrócił do swojego rodzinnego miasta, 
ponieważ mieszkańcy Nazaretu nie otworzyli się na łaskę Dobrej Nowiny 
i nie przyjęli Go jako Mesjasza.
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LECTIO DIVINA WYBRANYCH TEKSTÓW 
EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA

Istnieje konkretny sposób wsłuchiwania się w to, co Pan chce 
nam powiedzieć w swoim Słowie i otwarcia się, by nas przemie-
nił Jego Duch. Chodzi o to, co nazywamy «lectio divina». Polega 
ono na czytaniu Słowa Bożego w chwilach modlitwy, by ono nas 
oświeciło i odnowiło (n. 152).

(Z adhortacji apostolskiej Franciszka Evangelii gaudium)





TOŻSAMOŚĆ UCZNIA JEZUSA  
W ŚWIETLE OPISÓW POWOŁAŃ

Ks. Adam Jakielaszek

POWOŁANIE Z POSŁUSZEŃSTWA SŁOWU JEZUSA 
(ŁK 5,1-11)

5 1Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa 
Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – 2zobaczył dwie łodzie sto-
jące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. 3Wszedłszy do 
jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od 
brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 4Gdy przestał mówić, rzekł 
do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» 5A Szymon 
odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz 
na Twoje słowo zarzucę sieci». 6Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie 
mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. 7Skinęli więc na współto-
warzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i na-
pełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 8Widząc to, Szymon Piotr 
przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem 
człowiek grzeszny». 9I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdu-
mienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; 10jak również Jakuba i Jana, 
synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do 
Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». 11I wciągnąwszy ło-
dzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

1. Lectio (sens wyrazowy)
Łukaszowy opis powołania pierwszych uczniów różni się od relacji 

pozostałych Ewangelii synoptycznych o tym wydarzeniu. Zaburzony jest 
w nim schemat powołania poprzez połączenie go z cudownym połowem 
ryb. Całą perykopę można podzielić na trzy części.
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Pierwszą z nich jest nauczanie Jezusa nad Jeziorem Genezaret (5,1-
3), w które angażuje poznanego wcześniej Szymona (zob. J 1,41-42). 
Kolejna odsłona trzyczęściowego opisu powołania związana jest z cu-
downym połowem ryb (5,4-10). W tych siedmiu wersetach możemy za-
uważyć poszczególne etapy połowu i związane z nim skutki co do osoby 
Piotra. Są nimi: polecenie Jezusa skierowane do Szymona (5,4); wyko-
nanie polecenia pomimo wcześniejszej nieudanej akcji rybackiej (5,5); 
cudowny skutek wykonania polecenia Jezusa (5,6-7); reakcja Szymona 
Piotra na połów i związany z tym wydarzeniem lęk (5,8); zdumienie to-
warzyszy Piotra, a także Jakuba i Jana, wspólników Szymona (5,9-10a). 
Ostatnim akordem całej perykopy jest powołanie Szymona i jego wspól-
ników (5,10b-11).

Końcowe słowa Jezusa umacniają Piotra w wyborze bycia uczniem 
Pana. Motyw połowu w kontekście powołania Piotra nabiera nowego 
znaczenia. Czynność połowu, którą dalej będzie podejmował, zmieni 
się ze względu na ludzi, których będzie łowił. Odpowiedź powołanych 
na zmianę dotychczasowego życia przedstawia ostatni werset perykopy. 
Składa się na niego dwie czynności: zostawienie wszystkiego i pójście 
za Jezusem.

2. Meditatio (sens duchowy)
a) Sens chrystologiczny (alegoryczny)

 • Jezus zaprasza ludzi do włączenia się w Jego misję.
 • Wiara, oparta na słowie Jezusa, potrzebuje odwagi mimo niesprzy-

jających ludzkich kalkulacji.
 • Posłuszeństwo słowu Jezusa buduje naszą relację z Panem Bogiem.
 • Pójście za Jezusem jest wynikiem mocy słowa Bożego.

b) Sens moralny
 • Posłuszeństwo Bogu umacnia naszą wiarę i sens powołania.
 • Jeśli kto chce iść za Jezusem, powinien codziennie brać brzemię 

swojego powołania.
 • Nawrócenie jest możliwe z doświadczenia mocy słowa Jezusa.
 • Potwierdzeniem nawrócenia jest gotowość do realizacji swego po-

wołania.
c) Sens eschatologiczny
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 • Posłuszeństwo słowu Jezusa prowadzi do doświadczenia zbawczej 
mocy Boga.

 • Strach przed śmiercią jest łatwiejszy niż strach przed zmarnowa-
niem swojego życia.

 • Perspektywa życia wiecznego powinna zmieniać patrzenie na swo-
ją grzeszność.

 • Poprzez realizację swego powołania zawsze mogę liczyć na znale-
zienie się w sieci zbawionych.

3. Oratio
Panie Jezu, który przychodzisz codziennie, aby uczestniczyć w każ-

dej sytuacji mojego życia, proszę Cię o postawę Szymona, który pomi-
mo ludzkich kalkulacji i świadomości swej ułomności i grzeszności, miał 
odwagę pójść za Tobą. Dziękuję za to, że zapraszasz mnie do włączenia 
się w Twoją misję na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania. Ale i prze-
praszam, że często swoim postępowaniem na co dzień nie pokazuję sobie 
i drugiemu człowiekowi, że cieszę się z Twojej obecności. Dodawaj mi 
siły ku temu, abym spełniał Twoją, a nie moją wolę.

4. Contemplatio
Jeżeli chcę być uczniem Jezusa, zwrócę uwagę na mój kontakt ze 

słowem Bożym. Dlatego pomyślę, jak w moim życiu wygląda słuchanie 
i czytanie Pisma Świętego. Postanowię sobie, że uważniej będę słuchał 
i wcielał w życie orędzie zbawcze, które jest obecne w liturgii Słowa na 
każdej Mszy świętej.

Bibliografia:

Haręzga S., Jezus moim Zbawicielem, Kielce 1997, s. 107-120.
Mickiewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1-11. Wstęp-Prze-
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Ks. Dominik Świetlak

POWOŁANIE GRZESZNIKA (ŁK 5, 27 – 32)

5 27Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na 
komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» 28On zostawił wszyst-
ko, wstał i z Nim poszedł. 29Lewi zaś wydał dla Niego wielkie przyjęcie 
u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych [ludzi], którzy za-
siadali z nimi do stołu. 30Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, 
mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesz-
nikami?» 31 Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, 
ale ci, którzy się źle mają. 32Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się 
sprawiedliwych, lecz grzeszników».

1. Lectio (sens wyrazowy)
Nasz tekst poprzedza opis cudu uzdrowienia paralityka (Łk 5,17-26), 

a po nim następuje dyskusja pomiędzy Jezusem a faryzeuszami odnoszą-
ca się do postu oraz szabatu (Łk 5, 33-39).

Opis powołania Lewiego podzielić możemy na dwie zasadnicze czę-
ści: scenę powołania (ww. 27-28) oraz ucztę, podczas której dochodzi 
do kontrowersji (ww. 29-32). W pierwszym segmencie tematycznym wi-
dzimy typowy obraz powołania jednego z uczniów. Na samym począt-
ku mamy przedstawienie postaci oraz jej sytuacji społecznej (w. 27a), 
następnie pojawia się wezwanie do naśladowania Jezusa (w. 27b), po 
którym następuje reakcja powołanego (w. 28). Część drugą perykopy 
również możemy podzielić na trzy zasadnicze części. Wszystkie dotyczą 
uczty w domu Lewiego. Na początku przedstawia się przedmiot konflik-
tu (w. 29), następnie zarzuty, jakie stawia strona przeciwna Jezusowi (w. 
30), a całość zamyka odpowiedź Jezusa, która przyjmuje postać ogólnej 
sentencji (w. 31-32). 
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2. Meditatio (sens duchowy)
a) Sens chrystologiczny
Ewangelia ukazuje nam Chrystusa jako tego, który wie wszystko 

o tym, co dzieje się w ludzkim wnętrzu. Widzi nasze zarówno pozytywne 
jak i negatywne strony; nawet te, których my sami nie jesteśmy świadomi. 
Jednak tylko On potrafi przemienić radykalnie nasze życie, tak byśmy 
mogli być Jego uczniami. Przykładem tego jest powołanie celnika Lewie-
go. Choć uważany był za grzesznika, Jezus powołał go do grona swoich 
uczniów. Urządzona przez niego uczta jest obrazem wspólnoty Kościoła. 
Według Chrystusowego zamysłu jest w nim miejsce dla każdego czło-
wieka. Nie powinniśmy więc gorszyć się tym, że Bóg daje takie lub inne 
powołanie poszczególnym osobom, nawet jeśli w naszym mniemaniu nie 
nadają się one do tego.

b) Sens moralny
Perykopa ta uczy nas, że nasze życiowe powołanie nie jest naszą pry-

watną sprawą. Zmiana życia, jakiej dokonał Lewi, odmieniła nie tylko 
jego sytuację. Jezus uczy nas także, abyśmy nigdy nie przekreślali ludzi ze 
względu na ich złą moralną kondycję. Ludzi, którzy znajdują się w grze-
chu, nie należy odtrącać, ale przyjmować i starać się pomóc im przemie-
niać swoje życie. Na szczególną uwagę zasługują także ci, którzy przez 
świat są odtrąceni, a bycie z nimi może stanowić publiczną kompromi-
tację. Chrystus uczy nas, że nie powinniśmy się wywyższać, uważać za 
lepszych. Kolejną lekcją płynącą z tej perykopy jest to, że szczęśliwe życie 
wymaga w życiu wyrzeczenia. To początkowo może być trudne i bolesne, 
z czasem przynosi jednak radość i pokój, tak jak w wypadku Lewiego.

c) Sens eschatologiczny
Spoglądając na omawianą perykopę z perspektywy eschatologicznej, 

możemy zobaczyć, że ziemskie życie, aby było wypełnione szczęściem, 
musi być podążaniem za Jezusem i budowaniem z Nim relacji. Dostatnie 
życie oraz pozycja społeczna nie są w stanie zaspokoić naszych wewnętrz-
nych pragnień. Obraz uczty możemy także interpretować jako zapowiedź 
przyszłej radości w życiu wiecznym. Antycypacją tej przyszłej uczty już 
tutaj na ziemi jest każda Eucharystia. Jedyną osobą, która może nas z niej 
wykluczyć jesteśmy my sami. Tak samo jest ze zbawieniem. Poza zba-
wieniem są bowiem tylko ci, którzy sami rezygnują z tego Bożego daru.
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3. Oratio
Panie Jezus Chryste! Przemierzając Ziemię Świętą starałeś się do-

trzeć z Dobrą Nowiną do każdego napotkanego człowieka. Nie były dla 
Ciebie ważne konwenanse i przyjęte zwyczaje, które niejednokrotnie 
przełamywałeś, widząc w nich tylko martwą literę prawa. Z tego powodu 
nie było dla Ciebie problemem rozmawiać z ludźmi uznawanymi za spo-
łeczny margines. Jednym z nich był Lewi, który mimo posiadanych dóbr 
był przekreślony przez otaczających go ludzi, widzących w nim zdrajcę 
i współpracownika okupanta. Twoje spojrzenie na jego osobę było jed-
nak o wiele głębsze. Proszę Cię, bym tak jak Ty, umiał pochylać się nad 
drugim człowiekiem. Pozwól mi widzieć w każdym choć odrobinę dobra, 
która będzie odbiciem Twojej obecności w tym człowieku. Niech naj-
większy dar, jaki pozostawiłeś, czyli Eucharystia, będzie dla mnie real-
nym spotkaniem z Tobą upodabniającym mnie do Ciebie.

4. Contemplatio
Zależnie od naszej sytuacji egzystencjalnej możemy podjąć następu-

jące działania wynikające z rozważanej perykopy:
 • Zaangażuję się w dzieło miłosierdzia na rzecz osób słabszych, wy-

kluczonych, wzgardzonych.
 • Postaram się głębiej przeżyć niedzielną Mszę świętą (np.: dzień 

wcześniej przeprowadzę medytację słowa Bożego na podstawie 
niedzielnej Ewangelii).

 • Odpowiem sobie na pytanie, kiedy ostatni raz oceniałem postawę 
drugiego człowieka. Jakie motywy kierowały mną wówczas?

 • Zastanowię się nad tym, czy w miejscu swojej pracy nie naduży-
wam władzy lub związanych z nią możliwości, tak jak czynili to 
celnicy?
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Ks. Mariusz Fal

ISTOTA BYCIA UCZNIEM JEZUSA (ŁK 9, 23-27)

9 23Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśla-
duje! 24Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie 
z mego powodu, ten je zachowa. 25Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli 
cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? 26Kto się bowiem 
Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, 
gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. 
27Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają 
śmierci, aż ujrzą królestwo Boże».

1. Lectio (sens wyrazowy)
Źródłem dla tekstu Łukasza jest relacja Marka (8,34-38), do której 

nawiązuje także Ewangelia według św. Mateusza (16,24-28). Porównu-
jąc z nimi rozważany tekst, możemy zauważyć w nim pewne różnice. 
Łukasz przede wszystkim skraca Markowy wstęp: Potem przywołał do 
siebie tłum razem ze swoimi uczniami (Mk 8,34a) na: do wszystkich zaś 
mówił (Łk 9,23a). Podobnie czyni Mateusz, który napisał: wtedy Jezus 
rzekł do swoich uczniów (Mt 16,24a). Autorskim dodatkiem Łukasza są 
słowa: niech co dnia bierze krzyż swój (Łk 9,23b). Kolejnym zabiegiem 
u Łukasza i Mateusza jest usunięcie z tekstu słów i Ewangelii, które znaj-
dują się u Marka (8,35), a pozostawienie słów: z Mego powodu (Łk 9, 
24b i Mt 16, 25b). Czynią to prawdopodobnie dlatego, aby bardziej zaak-
centować osobę Chrystusa. Zestawiając tekst Mateusza i Marka dostrze-
żemy, że Mateusz pomija logion z Mk 8,38: Kto się bowiem Mnie i słów 
moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego 
Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swoje-
go razem z aniołami świętymi (być może dlatego, że był rozumiany jako 
dygresja). Mateusz włączył go później w mowę misyjną (10,33). Łukasz 
z kolei opuszcza słowa z Mk 8,37: Bo cóż może dać człowiek w zamian 
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za swoją duszę?. Pomija też inne Markowe wyrażenie: przed tym pokole-
niem wiarołomnym i grzesznym (w. 38a). Wynika to ze zbyt negatywnej 
wymowy tekstu. Opuszcza także na końcu słowa mówiące o królestwie 
Bożym: przychodzącego w mocy (Mk 9,1b). Mateusz z kolei pisze: aż uj-
rzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim (Mt 16,28b). 
Ostatecznie patrząc na tę perykopę, możemy dostrzec, że Łukasz wezwa-
nie do naśladowania Jezusa na drodze krzyża łączy z Jego zapowiedzią 
męki i śmierci.

Przyglądając się dalszemu kontekstowi tej perykopy, należałoby za-
uważyć, że Jezus jest jeszcze przed wyruszeniem w drogę do Jerozolimy. 
Działa jeszcze na terytorium Galilei (aż do Łk 9,50). Ostatni moment Jego 
pobytu na ziemiach galilejskich jest okazją do intensywniejszej formacji 
Dwunastu, którzy do tej pory byli tylko świadkami nauczania i cudów 
Jezusa, a teraz sami zostają posłani przez Niego na głoszenie Ewange-
lii (9,1-6.10). Zanim jednak to nastąpi, wymaga od nich wyznania wiary 
i wypowiedzenia się na Jego temat (9,18-21).

Opisywane wydarzenie ma więc miejsce po wyznaniu wiary Piotra 
i po pierwszej zapowiedzi męki (9,18-22), kiedy Jezus wprowadzając 
uczniów w swoją naukę, oznajmia im, w czym zasadza się istota bycia 
Jego uczniem. W Łukaszowej perykopie Pan zwraca się do wszystkich, 
którzy mają dobrą wolę za Nim podążać: nie tylko do współczesnych so-
bie, ale i do każdego z późniejszych czytelników Ewangelii, a więc i do 
każdego z nas.

Według Jego słów, decyzja o pójściu za Nim powinna być wolnym 
i świadomym aktem zainteresowanego. Jeśli ktoś zdecyduje się pójść za 
Nim, powinien jednak pamiętać o radykalnych wymogach, jakie niesie za 
sobą taka decyzja. Trzeba zaprzeć się siebie (w. 23), czyli nie zajmować 
się sobą, nie stawiać się w centrum, podporządkowywać nieustannie swo-
ją wolę Jego nakazom, a w końcu żyć zgodnie z Jego nauką i nieustannie 
szukać Jego woli, a przez to mieć na uwadze nie tylko swoje dobro, ale 
dobro innych. Należy brać swój krzyż (w. 23), synonim cierpienia, trudów 
i przeciwności życiowych, które należy codziennie przezwyciężać. Ce-
lem takiego zachowania będzie całkowite upodobnienie się do Chrystu-
sa. Wymownym jest, że zapisywaniu tych słów Ewangelii towarzyszyło 
rzeczywiste prześladowanie uczniów Jezusa, które wymagało dokonania 
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wyboru: przyznania się do Niego lub zaparcia się Go wobec ludzi. W tym 
kontekście słowa Mistrza z Nazaretu stają się prawdziwym egzaminem 
dla każdego, a jednocześnie wezwaniem do zachowania prawdziwego do-
bra kosztem pozornego (ww. 24-25).

Podążający za Nim powinni pamiętać, że świat przeminie, a bogac-
two ziemskie straci swój sens w obliczu choroby lub śmierci. Prawdzi-
wy uczeń Jezusa powinien uświadomić sobie, co jest ważniejsze: życie 
doczesne czy życie wieczne? Odpowiedź jaką udzielimy, będzie miała 
swoje konsekwencje w życiu wiecznym. Nawiązując do Dn 7,13-14 Je-
zus zapewnia, że posiada chwałę równą Ojcu, w której uczestniczą także 
aniołowie i będą uczestniczyć ci, którzy się Go nie zaprą (w. 26b), którzy 
rozumieją wartość codziennego krzyża i podążania drogą wyrzeczenia za 
Mistrzem, gotowi stracić życie doczesne, aby ocalić wieczne.

Jezus mówi: niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą 
królestwo Boże» (w. 27), aby podkreślić, że obecni słuchacze zobaczą to 
królestwo przychodzące w Jego osobie i wydarzeniach misterium Paschy. 
Ewangelista Łukasz pomijając Markowe słowa: [Królestwa] przychodzą-
cego w mocy (Mk 9, 1), kładzie akcent nie tyle na paruzję, co podkreśla 
panowanie Boga, które już teraz można zobaczyć. Ci, którzy radykalnie 
pójdą za Jezusem, doświadczą działania Boga w swoim sercu. Dla Łu-
kasza królestwo Boże przyszło już wraz z Jezusem i jest realnie obecne 
pośród ludzi (zob. Łk 17, 21). Dla niego królestwo Boże objawiło się 
już w zmartwychwstaniu, przemienieniu na górze, a także w początkach 
ewangelizacji w dniu zesłania Ducha Świętego. Ostatecznie całe życie 
Jezusa stanowi objawienie tego Królestwa. Omawiana perykopa zamyka 
się sceną przemienienia Jezusa (9,28-36). 

2. Meditatio (sens duchowy)
Podejmując się medytacji nad tekstem, można wyróżnić w nim nastę-

pujące sensy duchowe:

a) Sens chrystologiczny:
 • Wezwanie do naśladowania Jezusa jest skierowane do każdego.
 • Aby naśladować Jezusa, trzeba wpierw poznać Jego osobę i życie 

przez Ewangelię.
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 • Jezus znoszący wszelkie trudy i przeciwności, odrzucony i w koń-
cu niosący krzyż jest wzorem dla każdego ucznia.

 • Pójście za Chrystusem domaga się radykalizmu (konkretnego wy-
boru postępowania według Jego nauki i naśladowania Jego życia).

 • Jezus podjął trudy i mękę na krzyżu dla wszystkich. Wierne prze-
żywanie własnych cierpień w zjednoczeniu z Jego trudami i krzy-
żem przyniesie dobro nie tylko mnie, ale i innym.

 • Znoszenie cierpień, stawianie czoła przeciwnościom i trudom jest 
możliwe tylko z Nim.

b) Sens moralny:
 • Trzeba być gotowym na cierpienia i śmierć z powodu wiary 

w Boga. 
 • Należy każdego dnia przyjmować z łagodnością i pokojem wszel-

kie doświadczenia życia codziennego (trudy i cierpienia).
 • Rozważanie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa będzie po-

ciechą dla moich cierpień i trudów. 
 • Należy zadawać sobie pytania, w jaki sposób Jezus zachowałby się 

w mojej sytuacji.
 • Codziennie trzeba podejmować decyzję pójścia za Jezusem i być 

jej wiernym mimo zmieniających się okoliczności lub prześlado-
wań. 

 • Pójście za Jezusem domaga się świadectwa wobec innych.
 • Świat i jego uciechy przeminą.

c) Sens eschatologiczny:
 • Moje cierpienie połączone z cierpieniem Jezusa ma sens i posiada 

charakter zbawczy nie tylko dla mnie, ale i dla innych.
 • Nasz wybór pójścia za Jezusem będzie posiadał konsekwencje 

w przyszłym życiu. Jeśli wybierzemy wierność Jezusowi, będzie-
my mieć udział w Jego chwale. 

 • Krzyż Jezusa ma sens w perspektywie zmartwychwstania. Nasze 
cierpienia kiedyś się skończą. Krzyż jest drogą do chwały. 

 • Królestwo Boże przyjdzie w pełni po „tamtej stronie”. Za cenę 
świadectwa wejdziemy do niego. 

 • Nawet śmierć nie przekreśli oglądania królestwa Bożego.
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3. Oratio
Panie Jezu, Ty doskonale poznałeś smak cierpienia. Wiesz czym jest 

trud, cierpienie, a nawet i śmierć. Dziękuję Ci za zaproszenie, które mi 
dajesz, aby wejść na drogę radykalnego naśladowania Ciebie w codzien-
nym noszeniu swojego krzyża, możliwość współcierpienia z Tobą i obiet-
nicę przyszłego życia w chwale. Poruszony Twoimi słowami pragnę już 
teraz świadomie wejść na drogę radykalnego pójścia za Tobą i obiecać Ci, 
że w mojej codzienności będę świadomie przyjmował z miłością wszyst-
ko to, co trudne i przeciwne mojej woli.

Proszę Cię o łaskę wierności i gorliwości w realizacji mojego po-
stanowienia. Pozwól mi być wiernym codziennemu czytaniu Ewangelii, 
a w szczególności rozważaniu Twojej męki, abym coraz bardziej Ciebie 
poznawał, potrafił naśladować Twoje życie i był przekonany o Twojej nie-
ustannej przy mnie obecności. Dodaj mi sił i ochoty, abym w swoich co-
dziennych wyborach kierował się Twoją wolą niezależnie od okoliczności 
i sytuacji oraz pragnął zawsze stawiać moje niepewne kroki w Twoich 
pewnych śladach. Naucz z radością znosić cierpienie i trudy, które mnie 
spotkają, nie zniechęcać się i nie narzekać, pamiętając, że krzyż prowadzi 
do chwały, a moje cierpienia w połączeniu z Twoimi wysłużą łaski nie 
tylko dla mnie, ale i dla całego świata. Proszę Cię, aby moje oczy były 
zawsze zwrócone na Ciebie. W końcu naucz mnie zawsze pamiętać, że 
jestem tylko pielgrzymem na tej ziemi, zdążającym do swojej prawdzi-
wej Ojczyzny i pobudzaj do dawania świadectwa o Tobie wszędzie tam, 
dokądkolwiek mnie poślesz. Amen.

4. Contemplatio
Postanowienie: jeśli spotka mnie jakaś przykrość, dotknie cierpienie, 

postaram się wpierw uświadomić je sobie, spróbować je przyjąć i unikać 
narzekania; pomyśleć w tym momencie o cierpiącym Jezusie.
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Ks. Sebastian Pilszak

CENA PÓJŚCIA ZA JEZUSEM (ŁK 9,57-62)

9 57A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, do-
kądkolwiek się udasz».58Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki 
podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę 
mógł położyć». 59Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: 
«Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca».60Odparł mu: 
«Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». 
61Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw 
pożegnać się z moimi w domu». 62Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek 
przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa 
Bożego».

1. Lectio (sens wyrazowy)
Wybrany tekst ukazuje trzy sceny z potencjalnymi uczniami Jezusa, 

którym ewangelista nie daje konkretnego imienia. Dzięki temu w tych 
osobach każdy może odnaleźć samego siebie. Każda scena ukazuje spo-
tkanie Jezusa z konkretnym człowiekiem. W pierwszej (ww. 57-58) ma 
miejsce dialog, w którym Jezus pokazuje cenę, jaką musi zapłacić uczeń 
idący za Nim. W drugiej scenie (ww. 59-60) Jezus domaga się całkowite-
go oddania w pójściu za Nim. Trzecia scena zawiera (ww. 61-62) wezwa-
nie Jezusa, by przykładać się do obowiązków wynikających z powołania. 

Wszystkie trzy wydarzenia mają miejsce podczas ostatniej drogi 
Jezusa do Jerozolimy, gdzie dokona się Jego „odejście”. Już na począt-
ku tej drogi, Jezus spotyka się z odrzuceniem mieszkańców Samarii, 
przez którą przechodził. 

Na początku Jezus spotyka człowieka, który wyraża pragnienie 
związania z Nim całego swego życia. W słowach: „Pójdę za Tobą, 
dokądkolwiek się udasz” (w. 57) widoczna jest chęć stania się Jego 
uczniem. Stanowcza odpowiedź Jezusa pokazuje cenę pójścia za Nim. 
Nie wystarczy jedynie deklaracja. Jezus domaga się konkretnych czy-
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nów. Chce, by każdy Jego uczeń zostawił swoje bezpieczne miejsce, 
wygodne życie, do którego się przywiązał, i radykalnie poszedł za Nim. 
On wyrzekł się wszystkiego, stając się tułaczem i tego samego oczeku-
je od swoich uczniów (w. 58). Jezus w ten sposób daje do zrozumienia, 
że dla każdego, kto idzie za Nim, świat nie może być mieszkaniem. 
Jego uczeń, ma być na ziemi jedynie pielgrzymem, który zmierza ze 
swym Mistrzem do Jerozolimy, która jest symbolem nieba. 

Druga scena charakteryzuje się tym, że inicjatywa powołania nale-
ży do Jezusa. Człowiek powołany faktycznie wyraża gotowość naśla-
dowania Jezusa. Jednak przedstawia Mu jedną prośbę – chce najpierw 
pogrzebać swego ojca (w. 59). Obraz ojca przedstawia nie tylko samą 
postać ojca w sensie fizycznym, ale również tradycję, przyzwyczajenia 
rodziny, odziedziczone obyczaje, czy różnego rodzaju dobra material-
ne. Odpowiedź Jezusa (w. 60) jest wezwaniem do nawrócenia, a więc 
pozostawienia tego co doczesne i pójścia za Nim. Umarli, to wszy-
scy ci, którzy trwają przywiązani do „tego świata”. Jezus chce w ten 
sposób powiedzieć, że zabieganie wyłącznie o codzienne, przyziemne 
sprawy nie może cechować Jego uczniów. Uczeń Chrystusa ma swoim 
życiem głosić królestwo niebieskie. 

Dwa końcowe wersety (ww. 61-62) przedstawiają ostatnie spotka-
nie Jezusa z osobą, która stawia warunek pójścia za Nim. Powołany 
chce najpierw pożegnać się z najbliższymi. Odpowiedź Jezusa (w. 62) 
sugeruje, że Jego uczeń nie może być przywiązany do swej przeszłości. 
Nie może również wracać do tego, co zostawił dla Chrystusa. Ta scena 
nawiązuje do 1Krl 19,19-21, gdzie prorok Eliasz na polecenie Boga 
ustanowił Elizeusza swoim uczniem. W momencie wyboru Elizeusz 
był na polu i orał pole. Mógł wtedy nie tylko pożegnać się z rodziną, 
ale nawet wystawić pożegnalną ucztę. Autorytet Jezusa przewyższa 
jednak proroka Eliasza. Dlatego w swoim pouczeniu Chrystus pod-
kreśla konieczność bezwzględnej wyłączności ze strony tych, których 
powołał. 

Omawiana perykopa zamyka się sceną wyznaczenia i posłania jesz-
cze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów, którzy ubogaceni nauką Je-
zusa zostają wysłani na misję, mając świadomość, jak wielkiego oddania 
się od nich wymaga (Łk 10,1-20).
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2. Meditatio (sens duchowy)
 a) Sens alegoryczny/chrystologiczny:

 • Aby zostać uczniem Jezusa, potrzeba wpierw zostać przez Niego 
wybranym.

 • Jezus przy wszystkich trzech powołaniach wskazywał, że potrzeba 
zostawić dla Niego wszystko i całkowicie się Mu oddać, gdyż wia-
ra domaga się świadectwa.

 • Pójście za Jezusem wymaga radykalizmu.
 • Aby radykalnie pójść za Jezusem, potrzeba uwierzyć w Jego słowo 

i na nie odpowiedzieć.

 b) Sens moralny:
 • Wypowiedzi Jezusa uczą, że Jego uczeń nie może przywiązywać 

się do dóbr materialnych.
 • Entuzjazm pierwszego człowieka uczy, że nie wystarczy emocjo-

nalny zachwyt Jezusem i pusta deklaracja, ale potrzeba ugruntowa-
nej wiary, gotowej do wyrzeczeń.

 • Idąc za Jezusem, trzeba dla Niego zostawić wszystko, nawet rela-
cje rodzinne.

 • Powołany nie powinien oglądać się za tym, co przyziemne, lecz 
wiernie kroczyć za Jezusem.

 • Pomocą w odrywaniu się od tego co przyziemne, jest trwanie przy 
Jezusie, wierne kroczenie za Nim.

 c) Sens eschatologiczny/anagogiczny:
 • Panowanie Boga w świecie przewyższa wszystkie wartości. Jezus 

wskazuje na pierwszeństwo przykazania miłości Boga, które ma 
angażować całego człowieka. Jezus wymaga od nas radykalizmu, 
by wejść do królestwa niebieskiego.

 • Zbawienie zawsze pozostaje łaską. To Jezus powołuje kogo chce.
 • Wszystko, co człowiek odda na służbę Jezusowi, jest niczym, 

z tym co otrzyma w królestwie Bożym.
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3. Oratio
Panie Jezu, nasz Zbawicielu. Ty powołujesz każdego człowieka, aby 

wiernie krocząc za Tobą, doszedł do zbawienia, które wszystkim wyjed-
nałeś. Proszę Cię, wlej w moje serce siłę, potrzebną do tego, abym świa-
domy przemijalności tego świata wytrwale podążał za Tobą, wyrzekając 
się wszystkiego, co oddala mnie od Ciebie. Obdarz mnie również swoją 
miłością, bym swoim życiem głosił Twoje królestwo. Spraw proszę, abym 
zrozumiał, że tylko przy Tobie będę szczęśliwy. Który żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen.

4. Contemplatio/Actio
 • Pomyślę o tym, co najbardziej oddziela mnie od Pana Jezusa i po-

staram się to dla Niego zostawić.
 • Postaram się być bardziej wdzięczny Panu Bogu w swojej codzien-

ności, za to, że obdarzył mnie powołaniem do uczestnictwa w Jego 
zbawczym dziele.
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Ks. Sebastian Turek

CZEGOŚ JEDNAK ZABRAKŁO... (ŁK 18, 18-23)

18 18Zapytał Go pewien dostojnik: «Nauczycielu dobry, co mam czy-
nić, aby osiągnąć życie wieczne?» 19Jezus mu odpowiedział: «Czemu na-
zywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 20Znasz przyka-
zania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij 
swego ojca i matkę». 21On odrzekł: «Tego wszystkiego przestrzegałem od 
młodości». 22A Jezus, usłyszawszy to, powiedział do niego: «Jednego ci 
jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał 
skarb w niebie; potem przyjdź i chodź za Mną». 23On zaś, gdy to usłyszał, 
mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty.

1. Lectio (sens wyrazowy)
Tekst znajduje się we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycz-

nych (Mk 10,17-22; Mt 19,16-22). Łukasz opiera się na tekście Marko-
wym, ale dokonuje wielu zmian redakcyjnych, zarówno poprawiając, 
jak też opuszczając pewne fragmenty. Czyni to, aby nadać całości więk-
szą wartość i silniej skoncentrować się na problemie niebezpieczeństwa 
bogactw na drodze do królestwa Bożego. Na samym początku Łukasz 
opuszcza wzmiankę o wyruszeniu Jezusa w drogę, przez co perykopa 
stanowi przedłużenie refleksji nad warunkiem wejścia do królestwa 
Bożego z Łk 18,16-17. Kolejnym opuszczeniem jest kilka fragmentów 
mówiących o gestach i uczuciach uczniów i Jezusa. Możemy powie-
dzieć, że Łukasz swój wzrok skupia na samym teologicznym przesłaniu 
słów Jezusa. Ciekawym jednak wyjątkiem jest pozostawienie wzmianki 
o smutku bogatego dostojnika, przez co w całym zwięzłym opisie nabie-
ra ona szczególnego znaczenia. Łukasz opuszcza fragment dotyczący 
odejścia bogatego dostojnika z Mk 10,24. Warto również zauważyć, że 
według Marka Jezus spojrzał na swoich uczniów czego, nie ma w Ewan-
gelii Łukaszowej.
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Kim jest Łukaszowy dostojnik? Była to osoba bardzo wpływowa 
w społeczeństwie. Mógł to być przywódca faryzeuszów, przełożony syna-
gogi. Prawdopodobnie posiadał bardzo duży majątek, o którym usłyszymy 
na końcu perykopy (w. 23.). Dostojnik zadaje Jezusowi pytanie dotyczące 
osiągnięcia życia wiecznego. Możemy stwierdzić, że bogaty młodzieniec 
nie pojmuje do końca nauki Jezusa, pytając się jak osiągnąć życie wieczne. 
Zwraca się do Jezusa w bardzo dziwny sposób, gdyż określenie „dobry” 
jest niecodzienne i raczej nieużywane przy zwracaniu się do rabinów. Do-
stojnik w ten sposób chce podkreślić dobroć Jezusa, a może w ten sposób 
chce uzyskać przychylność Mistrza. Zadaje pytanie i chce od Jezusa kon-
kretnej odpowiedzi. Pyta się o konkretny czyn, który mu zapewni życie 
wieczne. Młodzieniec chce od Jezusa jasnego wskazania czynu, który po-
zwoli mu wejść do nieba. Choć przestrzega wszystkich przykazań, to z dru-
giej strony pokazuje, że zupełnie nie rozumie wcześniejszej nauki Jezusa.

Chrystus mówi, żeby osiągnąć życie wieczne, wystarczy być jak dziec-
ko, które do końca pokłada ufność w Bogu. Jezus w dalszej części, od-
powiadając wprost na pytanie dostojnika, daje mu do zrozumienia, że jest 
człowiekiem pobożnym, który zna Prawo. Dostojnik już od swojej młodo-
ści wiernie przestrzegał i wypełniał Prawo Boże. Natomiast Jezus stwier-
dza coś, czego bogaty dostojnik się nie spodziewał, coś co go zapewne 
sparaliżowało. Nauczyciel mu mówi: „Jednego ci brakuje”. Tym stwier-
dzeniem Jezus uderzył w czuły punkt bogatego dostojnika. Chrystus do-
skonale wie, czego mu brakuje. Dlatego mówi mu to wprost. Chce obudzić 
w nim to co mu przeszkadza w osiągnięciu życia wiecznego. Cała scena 
przemiana się w scenę powołania. Chrystus chce pozyskać nowego ucznia. 
Jednak dostojnik się zasmucił, gdyż był świadomy z czego miałby zrezy-
gnować. Łukasz pozostawia go z tym smutkiem. W ten sposób daje do my-
ślenia, że pomimo tego smutku i wahania się w wyborze drogi jest jeszcze 
dla niego szansa, aby radykalnie zostawić swój świat i pójść za Jezusem.

2. Meditatio (sens duchowy)
a) Sens chrystologiczny
Ewangelia kieruje nasz wzrok na Jezusa, który jest doskonałym przy-

kładem miłości i wierności wobec swojego Ojca. Dlatego Chrystus w roz-
mowie z bogatym młodzieńcem uświadamia mu, że jego życie nie jest do 
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końca takie, jakie rzeczywiście powinno być. Bóg stawia mu na drodze 
swojego Syna Jezusa. Bogaty dostojnik otrzymuje swoisty dar. Jest to 
pragnienie życia, które może wypełnić się w drodze za Jezusem.

b) Sens moralny
Bóg każdemu z nas daje w życiu drogowskazy. To przykazania Boże. 

Każdy z nas również otrzymuje wystarczająco tyle sił, aby mógł je wy-
pełniać i osiągnąć kiedyś życie wieczne. Nie chodzi tutaj od razu o jakieś 
bohaterskie czyny czy heroizm, ale wierne kroczenie za Jezusem, który 
powołuje nas ludzi, abyśmy go naśladowali. Dlatego kto chce osiągnąć 
życie wieczne, musi wyzbyć się tego, co mu przeszkadza w pójściu za 
Jezusem. Zawsze będzie to coś, co wymagać będzie rezygnacji ze swoich 
przyjemności i życiowych zabezpieczeń.

c) Sens eschatologiczny
Jeżeli uczeń Chrystusa chce osiągnąć życie wieczne, to musi radykal-

nie zrezygnować z bogactwa tego świata. Musi zrezygnować z tego, co 
go oddala od Boga. Jezus powołuje każdego z nas, abyśmy wkroczyli na 
drogę powołania, jakim jest osiągnięcie życia wiecznego. Warto naśla-
dować tych uczniów Jezusa, którzy opuszczają wszystko, wyzbywają się 
wszystkiego po to, aby pójść za Jezusem, by być blisko Niego, aby kiedyś 
móc przebywać ze swoim Nauczycielem w chwale nieba.

3. Oratio
Panie Jezu Chryste, ty widząc biegnącego młodzieńca ku Tobie, spoj-

rzałeś na niego z miłością. W Twoich oczach mógł on dostrzec wezwa-
nie do miłości. Ty chciałeś wyrwać go z wygodnego, pełnego przepychu 
życia, aby stał się Twoim uczniem. Panie, proszę Cię spojrzyj i na mnie 
z taką samą miłością i ukaż mi miejsca, które przeszkadzają mi w pójściu 
za Tobą. Zapraszam Cię również w takie sfery mojego życia, które są 
trudne do pokonania. Wlej w nie swoje światło, abym mógł codziennie 
wybierać Ciebie pomimo tego, iż świat będzie mi proponował co innego. 
Również proszę Cię o dar męstwa, który pozwoli mi radykalnie wybrać 
Twoją drogę, która wiedzie do życia wiecznego. Który żyjesz i królujesz 
z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.
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4. Contemplatio
 • Zwrócę uwagę na niebezpieczeństwo, o którym dzisiaj mi mówi 

Jezus. Kryje się ono w egoistycznym stosunku do dóbr material-
nych. Czy jest we mnie chęć posiadania i gromadzenia?

 • Żyję w czasach, w których słowo „przykazanie” nie cieszy się 
wielką przychylnością, lecz kojarzy się z czymś, co jest narzucone 
z góry. Dlatego spojrzę na przykazania jako wezwanie do większej 
miłości Boga i ludzi. 

 • Uświadomię sobie, że Bóg pragnie mojego zbawienie. Dlatego 
chce, abym każdego dnia walczył z tym, co mnie od Niego oddala. 
Postanowię zrezygnować z szukania jedynie swej wygody i przy-
jemności, aby być darem dla drugich.
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Ks. Krzysztof Kawulka

JAK NIEWIDOMY STAŁ SIĘ UCZNIEM JEZUSA  
(ŁK 18,35-43)

18 35Kiedy przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy 
drodze i żebrał. 36Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to 
się dzieje. 37Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. 38Wtedy za-
czął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 39Ci, co szli na 
przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: 
«Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 40Jezus przystanął i kazał 
przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: 41«Co chcesz, 
abym ci uczynił?» On odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». 42Jezus 
mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». 43Natychmiast przej-
rzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał 
chwałę Bogu.

1. Lectio (sens wyrazowy)
Perykopa należy do tzw. „potrójnej tradycji”. Znajduje się także w Mt 

20,29-34 (uzdrowienie dwóch niewidomych) i w Mk 10,46-52. Łukasz 
przejmuje tekst od Marka, ale dokonuje w nim szereg zmian: poprawia styl; 
upraszcza opis, usuwając drugorzędne szczegóły; poszerza opis dowiadywa-
nia się niewidomego o Jezusa; dodaje zdanie o sławieniu Boga przez uzdro-
wionego i cały lud. Perykopa należy do opowiadań o cudownym działaniu 
Jezusa.

Pielgrzymowanie Jezusa do Jerozolimy dobiega końca. Jezus zbliża 
się do Jerycha, które jest ostatnim miastem na trasie wiodącej wzdłuż Jor-
danu z Galilei do Judei. W okolicach Jerycha szlak pielgrzymek skręcał 
w prawo i prowadził dalej przez pustynię Judzką do stolicy. W nim można 
było odpocząć i nabrać sił przed ostatnim etapem podróży do Jeruzalem. 
W drodze do bram miasta Jezus przybliżył się do osoby niewidomej.

On, nie mogąc w żaden sposób zarobić na swe utrzymanie, prosił 
pielgrzymów o jałmużnę. Otóż niewidomy „siedział”, pozostając w po-
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stawie nieaktywnej, ale błagalnej (prosił o wsparcie) i będąc zmarginali-
zowanym i wyizolowanym (przy drodze). Tymczasem Jezus stawał się 
dla niego bliskim, gdyż „przybliżał się” do miasta otoczony tłumem ludzi. 
Bohaterem staje się niewidomy, który prosi o uzdrowienie. Jezus doko-
nuje uzdrowienia zewnętrznego, ale najistotniejsze jest jego uzdrowie-
nie wewnętrzne, czyli nawrócenie, o wiele ważniejsze niż uzdrowienie 
fizyczne. To, że on przejrzał, jest jedynie zewnętrzną oznaką dokona-
nej w nim przemiany. Ta zaś w odniesieniu do człowieka nawróconego 
i uzdrowionego wyciska swoje piętno także na tych, którzy towarzyszyli 
temu wydarzeniu. Co ciekawe, oni najpierw przeszkadzali niewidomemu 
w jego wołaniu, odciągali go od Jezusa. Jednak on pomimo krzyków tłu-
mu prosi Boga o pomoc. Jezus nie przechodzi obok niego obojętnie. Na 
jego bardzo konkretną prośbę odpowiada tym samym, słowem którym 
posługuje się niewidomy (przejrzyj). Kiedy niewidomy zostaje uzdrowio-
ny, idzie za Jezusem i wielbi Go za uzdrowienie.

2. Meditatio (sens duchowy)
a) Sens chrystologiczny
Uzdrowienie może dokonać się tylko dzięki Jezusowi. Po cudzie 

uzdrowiony idzie za Jezusem i wielbi Boga. Przejawem jego wiary jest 
modlitwa. To ona uprasza u Jezusa łaskę uzdrowienia.

b) Sens moralny
Niewidomy woła Jezusa. Chce zmienić swoje życie. Nie zraża się 

postawą tłumu, który go zniechęca. Po uzdrowieniu okazuje wdzięcz-
ność Bogu i staje się uczniem Jezusa. Taka postawa niewidomego 
uświadamia nam, abyśmy dziękowali Bogu za każde dobro, jakie nas 
spotkało w życiu.

c) Sens eschatologiczny
Uzdrowienie niewidomego spowodowało to, że przystał do Jezusa. Po-

szedł za Nim do Jerozolimy, tam gdzie Jezus będzie cierpiał, umrze na krzy-
żu i zmartwychwstanie. Nasza droga za Jezusem prowadzi nas ostatecznie do 
życia wiecznego. Tylko w Jezusie jest nasze zbawienie. Na naszą codzien-
ność trzeba nam patrzeć przez pryzmat wiary w życie wieczne i uwielbiać 
Boga za otrzymane łaski, które są antycypacją przyszłej chwały w niebie.
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3. Oratio
Proszę Cię, Panie, spraw, abym przejrzał, abym zobaczył, kim jesteś, 

abym umiał zauważyć Ciebie w ludziach, wobec których przechodzę 
obojętnie.

Panie Jezu Chryste, który uzdrowiłeś z choroby niewidomego pod 
Jerychem, proszę Cię o uzdrowienie mnie z braku zaufania wobec Ciebie, 
szczególnie wtedy gdy będę podejmował ważne decyzje w moim życiu.

4. Contemplatio
 • W sytuacjach niezrozumienia przez innych będę się starał zaufać 

Jezusowi, pomimo wyśmiania i upokorzenia.
 • Kiedy zostanę wyśmiany, lub moje intencje zostaną źle odczytane, 

postaram się to oddać Panu Jezusowi, jak czynił to niewidomy pod 
Jerychem.

 • Postaram się zmotywować dobrym słowem osobę, którą często 
krytykowałem.
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Jan Depczyński

POSTAWY LUDZI WOBEC JEZUSA

1. Niepokój Heroda (Łk 9,7-9)
9 7O wszystkich tych wydarzeniach posłyszał również tetrarcha He-

rod, i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z mar-
twych; 8inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych pro-
roków zmartwychwstał. 9A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż jest 
więc ten, o którym takie rzeczy słyszę?». I starał się Go zobaczyć.

1. Lectio (czytanie i zrozumienie Pisma)
Po śmierci Heroda Wielkiego, jego królestwo zostało podzielone po-

między synów – Archelaosa, Antypasa i Filipa. Herod Antypas był te-
trarchą, czyli zarządcą w imieniu Rzymian, w Galilei i Perei. Romans 
z Herodiadą, żoną brata Filipa, doprowadził do rozwodu z pierwszą żoną, 
której ojciec, król Nabatejczyków Aretas IV, aby pomścić upokorzenie, 
wyrusza przeciw niemu na wojnę na przełomie 36/37 r. i wojnę tę wygry-
wa. Zawarte małżeństwo z Herodiadą, żoną brata, wywołało powszechne 
oburzenie jako niezgodne z Prawem.

Św. Jan Chrzciciel publicznie wzywał go do jej oddalenia, co spowo-
dowało, że go znienawidziła i namawiała męża do jego zgładzenia. Herod, 
pomimo upomnień, chętnie słuchał Jana, chociaż sam nie był człowiekiem 
religijnym. Uznawał go za proroka i czuł przed nim lęk. Za namową He-
rodiady uwięził go w twierdzy i ściął ofiarowując jego głowę córce Hero-
diady Salome. Za namową matki zażądała jej jako nagrody za taniec, który 
zachwycił Heroda. Herod wiedział, że zrobił coś strasznego, pozbawiając 
życia człowieka świętego. Przegraną wojnę traktowano jako karę za śmierć 
Jana. Ambicje Herodiady, aby jej mąż został królem, spełzły na niczym. 
W 39 r. na skutek intrygi Agryppy I, brata Herodiady, zostaje pozbawiony 
swojej funkcji i skazany na wygnanie, gdzie wkrótce obydwoje umierają.

Gdy Jezus, na skutek swojej działalności, stał się postacią znaną, 
wzbudził zainteresowanie i niepokój Heroda. Zabobonnie obawiał się, 
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że być może to Jan powstał z martwych albo jest, jak mówili niektórzy, 
Eliaszem, który miał poprzedzać przyjście Mesjasza. Opowiadania o cu-
dach, jakich dokonuje, budziły jego zaciekawienie i jak mówi ewangeli-
sta, chciał Go zobaczyć.

Spotkali się dopiero podczas męki Jezusa, gdy Piłat odesłał Go do 
przebywającego w Jerozolimie Heroda. Spotkał go jednak zawód gdyż 
Jezus nie dokonał dla niego żadnego znaku, co więcej, w ogóle nie chciał 
z nim rozmawiać (Łk 23,8-12). Dlatego Herod wzgardził Nim i upokorzył 
Go, ubierając w lśniący płaszcz i odsyłając do Piłata.

2. Meditatio (spojrzenie na siebie w świetle słowa Bożego)
Ciekawość. Czy to jest prawidłowa postawa do tego, aby spotkać się 

z Jezusem? Dla niektórych tak. Na przykład biblijnego Zacheusza zapro-
wadziła na drzewo. Tam zauważa go Jezus. Czy takie samo zainteresowa-
nie okazywał Herod? Dla Zacheusza była to okazja do nawrócenia i jak 
mówi Jezus – królestwo Boże stało się jego udziałem. Dla Heroda było 
to poszukiwanie sensacji, sposobność do rozrywki. Cała postawa jego ży-
cia prowadziła go do katastrofy. Jeden grzech rodził następny. Zabranie 
żony bratu spowodowało zabicie Jana, wojnę, a w konsekwencji wygna-
nie i śmierć.

Na pewno bliższa jest mi postawa Zacheusza. Jednak gdy uczestniczę 
we Mszy świętej o uzdrowienie, z udziałem charyzmatyków, czy nie jest 
ona bliższa postawie Heroda? Czy idę tam tylko czysto ze względów reli-
gijnych? Tak dotąd myślałem, ale teraz mam pewne wątpliwości. Czy do 
wiary potrzebne są mi omdlenia, konfrontacje ze złym duchem? Jeżeli tak, 
jeżeli po to tam idę, to jaka jest moja wiara? Myślę, że cuda są potrzebne. 
Pan Jezus czynił je też wobec tłumów. Dla wzbudzenia i umocnienia wiary. 
Nie dla sensacji. Wszystko na pewno ma swoją wartość. I cicha, samotna 
modlitwa, i udział w wielotysięcznych spotkaniach z charyzmatykami. Na 
końcu jednak musi być jeden cel – moje osobiste spotkanie z Chrystusem.

3. Oratio (zwrócenie się do Boga)
Panie, przez słuchanie i patrzenie staram się zbliżyć do Ciebie. Kiedy 

Ciebie widzę? Widzę Ciebie w Najświętszym Sakramencie. Widzę też 
w Twoich dziełach, w cudach przyrody. Widzę w modlącym się dziec-
ku, w cierpieniu ojca na szpitalnym łóżku. Słyszę Ciebie w czytaniach 
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mszalnych, katechezie kapłana, ale także w śpiewie ptaków, odgłosie bu-
rzy czy szumie wiatru. Najczęściej znajduję Ciebie w modlitwie, czy na 
kartach Pisma Świętego. Chcę powiedzieć za Tewje Mleczarzem z musi-
calu „Skrzypek na dachu”, który śpiewa, że gdyby był bogaty, to siedem 
godzin dziennie czytał by Pismo, a potem dyskutowałby o nim z uczo-
nymi rabinami. I to byłoby jego największym szczęściem. Tak Panie! To 
właśnie jest największym szczęściem, czytanie i słuchanie Twoich słów. 
Bo to są słowa Życia Wiecznego.

4. Contemplatio (czas bycia sam na sam z Bogiem)
Panie Jezu, Ty ukazujesz mi siebie w świętych, których tak dużo wy-

syłasz jako swoich świadków. Święci papieże, święta Teresa z Kalkuty, 
święci misjonarze z Peru, męczennicy z Syrii, Iraku, Sudanu i wielu in-
nych, to tylko niektórzy z nich. Panie spraw, abym przez ich świadectwo 
mógł zobaczyć Ciebie. By cuda, jakie dzieją się za ich wstawiennictwem, 
nie były jak dla Heroda, ciekawostką, rozrywką, ale znakiem kierującym 
mnie do szczerego nawrócenia i pogłębienia wiary. Panie dzięki Ci za 
Twą miłość, którą ciągle nam okazujesz.
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2. Niegościnni Samarytanie (Łk 9,51-56)
9 51Gdy dopełniały się dni Jego wzięcia [z tego świata], postanowił 

udać się do Jeruzalem, 52 i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się 
w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygoto-
wać Mu pobyt. 53Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruza-
lem. 54Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy 
powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?». 55On, odwró-
ciwszy się, zgromił ich. 56I udali się do innego miasteczka.

1. Lectio (czytanie i zrozumienie Pisma)
Kim byli Samarytanie?. Była to grupa etniczna powstała po zniszcze-

niu królestwa Izraela przez króla Asyrii Sargona II (721 p.n.e.). W miej-
sce wysiedlonych, król sprowadził ludność z dalekich stron. Wymieszali 
się oni z pozostałą rdzenną ludnością. Przyjęli też wiarę w jednego Boga. 
Gdy Żydzi powrócili z niewoli babilońskiej i rozpoczęli odbudowę świą-
tyni, Samarytanie zaoferowali swoją pomoc, lecz została ona odrzuco-
na. Żydzi uznali, że przez małżeństwa mieszane, stali się oni rytualnie 
nieczyści. Samarytanie, odtrąceni i nie dopuszczeni do wspólnego kultu, 
utworzyli w IV w. p.n.e. własną gminę i wybudowali (ok.350-330 p.n.e.) 
na górze Garizim swoją świątynię. Byli oni prześladowani przez Żydów, 
a ich władca, Hirkan I, zburzył ich świątynię.

Żydzi pogardzali nimi jako mieszańcami i heretykami, na co Sama-
rytanie odpowiadali nienawiścią, której przejawem było nieudzielanie 
schronienia i gościny pielgrzymującym do Jerozolimy. Dochodziło do 
fizycznych napaści, a nawet zabójstw. Pielgrzymi zmuszeni byli omijać 
ich terytorium, nadkładając drogi. Pan Jezus jednak darzył ich szczególną 
troską, czemu dał wyraz w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie 
czy w spotkaniu z Samarytanką przy studni. Do dzisiaj określa się ko-
goś bezinteresownie opiekującego się chorą osobą mianem samarytanina. 
Wielu Samarytan stało się chrześcijanami. Do dzisiaj pozostało ich jedy-
nie ok. 700 osób, jednak nadal zachowali swoją wiarę i tradycje.

Jakub i Jan, nazywani przez Jezusa synami gromu, chcą zemścić się 
na niegościnnej wiosce i zesłać na nich ogień z nieba. Widocznie mieli 
taką moc udzieloną im przez Jezusa. Chcieli postąpić podobnie jak prorok 
Eliasz (2 Krl 1,10-14), który zesłał ogień na wysłańców króla Ochozjasza. 
Jak mówi ewangelista, Jezus skarcił ich za to. Przecież nie przyszedł, aby 
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karać, ale by dać każdemu szansę do nawrócenia. Wielu Samarytan z tej 
szansy skorzystało.

2. Meditatio (spojrzenie na siebie w świetle słowa Bożego)
Pan Jezus chce przyjść do wszystkich. I tych odrzuconych przez 

innych, tych których nienawidzą i tych, którzy czynią to samo. Każdy 
jest dla Niego ważny. Nikogo nie przekreśla, pomimo tego, że on nie 
przyjmuje Jego wysłanników. Św. Faustyna pisze w swoim dzienniczku: 
Córko moja – patrz w przepaść miłosierdzia mojego i oddaj miłosier-
dziu mojemu cześć i chwałę, a uczyń to w ten sposób – zbierz wszystkich 
grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaść miłosierdzia mo-
jego. Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę – córko moja. W święto 
moje – w święto Miłosierdzia, będziesz przebiegać świat cały i sprowa-
dzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia mojego. Ja je ule-
czę i wzmocnię (Dz 206).

Słowa te świadczą, jak bardzo Jezus pragnie, aby jak najwięcej dusz 
zostało zbawionych. Każdy ma szansę do nawrócenia i udzielenia Mu 
gościny w swoim sercu. Duszom potępionym już nic nie pomoże, ale ży-
jącym i duszom w czyśćcu, możemy pomóc ofiarując za nich modlitwę, 
cierpienie, Eucharystię. Przez św. Faustynę dał nam Jezus skuteczne na-
rzędzie, jakim jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Korzystajmy z tego 
narzędzia możliwie jak najczęściej, gdyż tylko suma naszych modlitw 
może stać się potężną siłą zdolną zwalczyć zło tego świata. Nie ma takie-
go grzechu, który nie mógłby być wybaczony.

Apostołowie chcą zrobić rzecz najgorszą – zabijać w imię Jezusa 
Chrystusa. Jezus reaguje natychmiast, karcąc ich. Ileż takich przypadków 
miało miejsce w historii, gdy zabijano w Jego imię. Ten fragment Ewan-
gelii świadczy, że takie postępowanie pochodzi nie od Boga, ale od szata-
na. Orężem Jezusa jest miłość i miłosierdzie.

Czy moje postępowanie zawsze było takie? Jeżeli nie czyniłem tego 
fizycznie, to może słownie? Panie, niech wszyscy usłyszą karcące słowa 
zwrócone do apostołów, które odnoszą się także do nas.

3. Oratio (zwrócenie się do Boga)
Panie, chcę aby drzwi mojego serca, mojego domu, mojego kraju 

i świata, stały zawsze otworem dla Ciebie. Wiem, że do wszystkich pu-
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kasz, każdemu dając szansę na spotkanie z Tobą. Przepraszam Cię za za-
mknięte drzwi serc ludzi, którzy zatracając się w rzeczach materialnych, 
nie dostrzegają Twojej miłości. Niech każdy krzyż, który mi dajesz, bę-
dzie dla mnie znakiem Twojego miłosierdzia, a nie powodem do narze-
kania. Przyjmę go z radością, bo wiem, że to Ty pukasz – odpowiadam 
wejdź i zamieszkaj w moim sercu! Samarytanie nie rozpoznali kim jesteś. 
Nikt z ludzi dzisiaj nie może usprawiedliwić się taką wymówką. Wiemy 
kim jesteś, dlatego prosimy, przyjdź Panie Jezu.

4. Contemplatio (czas bycia sam na sam z Bogiem)
Św. Jan pisze: [Słowo] przyszło do swojej własności, a swoi go nie 

przyjęli. Żydzi w większości, nie tylko Samarytanie, nie przyjęli Jezusa 
jako obiecanego Mesjasza, pomimo że wypełniał wszystkie kryteria sta-
rotestamentowych proroków. Dzisiaj, w dobie Internetu, każdy może to 
sprawdzić. Jednak niewielu to obchodzi, tak Żydów jak i tzw. chrześcijan. 
Nawet w Polsce sakrament bierzmowania określa się jako sakrament po-
żegnania z Kościołem. Jezus nie jest już potrzebny. Jeszcze w chwilach 
próby, choroby, pojawia się jego obraz, ale gdy próba mija, zaciera się, 
niknie w obrazkach z telewizora, komputera, jazgocie reklam. Wiem, że 
zostało mało czasu do Twojego przyjścia chociażby po gorączkowych 
zabiegach szatana, starającego się zagarnąć jak największą ilość dusz. 
Wiem też jednak, że jest wielu młodych ludzi, dla których nie jesteś pu-
stym słowem, dla których jesteś światłem i treścią życia. Jest to jedyne 
pocieszenie, chociaż ciągle brzmią mi w uszach Twoje słowa: Czy zastanę 
wiarę, gdy przyjdę?
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3. W domu Marty i Marii (Łk 10,38-42)
10 38W dalszej ich drodze zaszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, 

imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. 39Miała ona siostrę, imie-
niem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. 40Marta zaś 
uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Pa-
nie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługi-
waniu? Powiedz jej żeby mi pomogła». 41A Pan jej odpowiedział: «Marto, 
Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, 42a potrzeba ‹mało albo› tylko 
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

1. Lectio (czytanie i zrozumienie Pisma)
Maria i Marta to siostry przyjaciela Jezusa Łazarza. Cała rodzina 

mieszkała w Betanii, w niewielkiej odległości od Jerozolimy. Jezus, pod-
czas pobytu w Świętym Mieście, zatrzymywał się w ich domu. Łukasz opi-
suje Jego pobyt w Betanii, mając na uwadze zachowanie się sióstr Łazarza. 
Przedstawione przez ewangelistę postępowanie Jezusa względem nich jest 
wyjątkowe. Żaden ówczesny rabin nie rozmawiałby publicznie z kobietę, 
a tym bardziej nie przyjąłby gościny w jej domu. Wówczas kobietom nie 
wolno było przekazywać nauki Bożej, nie mogły studiować Prawa ani brać 
udziału w życiu publicznym. Tymczasem Jezus czyni je adresatami swej 
nauki. Przekraczając bariery religijno-obyczajowe, Jezus chętnie szedł 
w gościnę do każdego, kto chciał Go słuchać. Nieważne czy to był pobożny 
faryzeusz, grzesznik, poganin, czy jak w tym przypadku kobiety.

Św. Łukasz na przykładzie Marty i Marii ukazuje uniwersalne posta-
wy ludzi wobec Jezusa. Marta reprezentuje ludzi, którzy „rozmieniając 
się na drobne” w trosce o rzeczy duże i małe nie mają czasu dla Jezusa. 
Maria natomiast wybrała to, co jest najważniejsze w życiu – słuchanie 
słowa Bożego. W słowach do Marty przez powtórzenie jej imienia wi-
dzimy, jak Jezus łagodnie ją upomina, podobnie jak w przypadku Szawła 
w drodze do Damaszku. Nauczyciel pokazuje jej, w czym jest jej błąd 
i wzywa ją do przewartościowania swego życia.

2. Meditatio (spojrzenie na siebie w świetle słowa Bożego)
Posługiwanie innym nie jest czymś złym, jednak ewangelista na przy-

kładzie Marty pokazuje, że oddaje się ona pracy w taki sposób, który po-
zbawia ją czegoś naprawdę istotnego – słuchania słowa Bożego. Podobny 
problem mają apostołowie zaraz po powstaniu Kościoła jerozolimskiego, 
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gdy posługa wobec potrzebujących zaczęła przysłaniać główny cel ich 
misji tj. głoszenie nauki Chrystusa (Dz 6,1-6). Rozwiązali go, powołując 
grono siedmiu diakonów, którzy zastąpili ich, a oni mogli poświęcić się 
całkowicie modlitwie i posłudze Słowa.

Zanurzona w wir codziennych posług Marta to obraz tych, którzy za-
jęci codziennymi sprawami przestają mieć czas na modlitwę, refleksję, 
czytanie słowa Bożego. Wszystko jest ważne, tylko nie to, co faktycznie 
jest najważniejsze, co decyduje o naszym zbawieniu. Zgłasza ona nawet 
pretensje do Jezusa, że On nie potrafi ją zrozumieć i pomóc jej przez ode-
słanie Marii do pracy. Postawa Marii to przebywanie u stóp Jezusa i pełne 
skupienia słuchanie Jego słów. Marta na pewno kocha Jezusa i wydaje się 
jej, że doskonale wie, co ma dla niego robić. Jednak prawdziwa służba 
Jezusowi polega na słuchaniu Go i życiu Jego nauką.

3. Oratio (zwrócenie się do Boga)
W tej perykopie Jezus kieruje do mnie jakże czytelne i aktualne przesła-

nie: Nie martwcie się, mówiąc: Co będziemy jeść?, albo: Co będziemy pić?, 
albo: Czym się odziać?. Bo o to wszystko zabiegają poganie. A wasz Oj-
ciec niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Zabiegajcie najpierw 
o królestwo i jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 
6,31-33). Maria intuicyjnie wiedziała, co jest ważne w życiu. Wiedziała, że 
trzeba wykorzystać niepowtarzalną szansę, jaką była obecność Jezusa w jej 
domu. Nie zważając na konwenanse, cała oddała się słuchaniu Jego nauki. 

Wiesz Panie, jak trudno dzisiaj być Twoim uczniem. Proszę, bym za 
przykładem Marii nie zważając na kpiny i wyśmiewanie się innych z wia-
ry, mężnie okazywał przywiązanie do Ciebie. Proszę, naucz mnie Panie 
służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien.

4. Contemplatio (czas bycia sam na sam z Bogiem)
Panie wiem, jakim jestem grzesznikiem, ale wiem też jaką mnie ob-

darzasz miłością. Miłością, na którą nie zasłużyłem. Napominasz mnie 
łagodnie jak Martę – synu, synu, wybierasz często rzeczy nie służące two-
jemu zbawieniu. Zweryfikuj swoją postawę, usiądź u moich stóp i wsłu-
chaj się w moje słowa. Tylko one mogą dać ci życie wieczne. Proszę Cię 
Panie, dokonaj mojej zmiany tak, abym zasłużył na miano Twego ucznia, 
gdyż wiem, że własnymi siłami tego nie dokonam.
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4. Skarcenie faryzeuszów (Łk 11, 37-44)
11 37Gdy jeszcze mówił, pewien faryzeusz zaprosił Go do siebie na 

obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. 38Lecz faryzeusz, widząc 
to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. 39Na to 
Pan rzekł do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrz-
nej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i nie-
godziwości. 40Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony, nie uczynił 
także wnętrza? 41Raczej dajcie to, co jest wewnątrz na jałmużnę, a zaraz 
wszystko będzie dla was czyste. 42Lecz biada wam, faryzeuszom, bo daje-
cie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedli-
wość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać. 
43Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach 
i pozdrowienia na rynku. 44Biada wam, bo jesteście jak groby niewidocz-
ne, po których ludzie bezwiednie przechodzą».

1. Lectio (czytanie i zrozumienie Pisma)
Faryzeusze często zapraszali Jezusa na posiłek, aby z Nim dyskuto-

wać, ale głównie po to, aby piętnować Jego odstępstwa od tradycji. Tak 
było i tym razem. Obmycie rąk to nie był prosty zabieg higieniczny. Było 
to obmycie rytualne, które niwelowało rytualną nieczystość nabytą np. 
na targu, przez kontakt z poganami, czy innymi osobami nieczystymi, ze 
zwłokami, padliną itd. Dotyczyło to także obmywania zewnętrznej strony 
naczyń, z tych samych rytualnych względów. Przykazań takich było 613, 
w tym 248 nakazów i 365 zakazów. Bardzo łatwo było więc pominąć 
któryś z nich, wobec tak wielkiej ich liczby. Tylko faryzeusze szczycili 
się tym, że wszystkie wypełniają. Faryzeusz, zwracając uwagę Jezuso-
wi, wyraził zdziwienie, że narusza zasady gościnności. Dlatego nie dziwi 
ostra i zdecydowana odpowiedź Jezusa.

Fragment ten zawiera najostrzejszą krytykę faryzeuszów w całej 
Ewangelii Łukasza. Faryzeusze uzurpowali sobie prawo do bycia elitą 
społeczeństwa. Jednak Jezus pokazuje im, że przewodzenie ludziom nie 
polega na mnożeniu setek niepotrzebnych przepisów. Prosty gest miło-
sierdzia i miłość Boga znaczą więcej, niż pozorne oznaki pobożności. 
Jezus demaskuje pobudki, którymi kierują się faryzeusze. Jest to pycha, 
próżność, chciwość i przewrotność. Jezus porównuje ich do niewidocz-
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nych grobów, po których chodzenie powodowało rytualną nieczystość. 
Oznaczało to, że sam kontakt z nimi był niewskazany. 

2. Meditatio (spojrzenie na siebie w świetle słowa Bożego)
Czy moja postawa to też wiara na pokaz? Czy chodzenie do kościoła 

to tylko tradycja, czy okazja do tego, aby się pokazać? Po co przychodzę 
do kościoła? Czy nie po to, aby kogoś obmówić? Kim jest dla mnie Bóg? 
Czym jest uczestnictwo w Eucharystii? Uczestnictwo we Mszy świętej to 
przecież spotkanie z żywym Chrystusem. Najważniejszym jej momentem 
jest bezpośrednie, osobiste spotkanie z Nim w Komunii świętej. Jeżeli 
tego nie robię, to znaczy, że nie mam bliskiej relacji z Chrystusem. Jeżeli 
nie chcę się spotykać z Chrystusem w Eucharystii, to po co przychodzę 
do świątyni? Aby mnie tylko widziano, podziwiano? Panie, chroń mnie 
od takiej postawy. Chcę, aby pełny udział w Eucharystii, był dla mnie 
sposobnością do spotkania z Tobą w pełni. W twojej miłości, w Twoim 
miłosierdziu!

3. Oratio (zwrócenie się do Boga)
Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam. Za te słowa, które piętnują moje 

wady, moją pychę. Nie dozwól, aby kiedykolwiek powodem mojego 
przyjścia do świątyni, były inne pobudki niż chęć spotkania z Tobą. Niech 
postawa faryzeuszów będzie dla mnie przestrogą. Wiem, że jestem czło-
wiekiem słabym i grzesznym, ale mam przecież Ciebie za Ojca. Mogę 
zwrócić się też o pomoc do Twojej Matki, do świętych patronów, anioła 
stróża. Wiem, że bardziej potrzebujesz miłosierdzia niż ofiary. Prosty gest 
miłosierdzia jest ważniejszy niż praktyki religijne. Jednak tylko świątynia 
daje mi możliwość przy-jęcia Ciebie w Eucharystii. Dlatego wskazówką 
niech będą mi Twoje słowa: „To trzeba zachować i tamtego nie zaniedby-
wać”.

4. Contemplatio (czas bycia sam na sam z Bogiem)
Jestem, jaki jestem. Panie, Twoje twarde słowa uświadamiają mi to 

z jeszcze większą ostrością. Dokładnie widzę swoje wady. Jednak to, że 
zadaję sobie z nich sprawę, uważam za pierwszy krok w drodze do popra-
wy. Niech święty mój patron, Anioł Stróż, wyjednają mi tę łaskę. Z całą 
ostrością widzę błędy, jakie popełniłem w całym moim życiu. Wiem 
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jednak, że Twoje miłosierdzie jest nieskończone. Proszę o wybaczenie, 
a będę się starał, aby nie tylko czynem, ale nawet w myślach ,nie grze-
szyć pychą, obłudą czy przewrotnością. Panie, nigdy nie chcę zasłużyć na 
Twoje „biada”.

U nieba bram spotkasz:
 • żebraka, którego omijałeś szerokim łukiem,
 • narkomana, na którego patrzyłeś z pogardą,
 • potrzebującego, którego udawałeś, że nie widzisz,
 • inwalidę, od którego uciekałeś, 
 • chorego na umyśle, którego zlekceważyłeś,
 • natrętnego starszego, do którego nie miałeś cierpliwości,
 • bezdomnego, którym się brzydziłeś.

I co im wtedy powiesz? Czyż nie razem z nimi masz być zbawiony?” 
(wiersz „Razem” ze zbioru „Mikael” Ks. Michała Olszańskiego).
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5. Wezwanie do dawania świadectwa (Łk 12,8-12)
12 8«A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna 

się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; 9a kto się Mnie wy-
prze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. 10Każdemu, 
kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczo-
ne, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpusz-
czone. 11Kiedy was ciągnąć będą po synagogach, urzędach i władzach, nie 
martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, 12bo 
Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

1. Lectio (czytanie i zrozumienie Pisma)
Jezus poucza apostołów, a tym samym i nas, że aby zasłużyć na by-

cie Jego bratem i siostrą oraz zostać przyjętym do wiecznego królestwa, 
trzeba całym życiem o Nim świadczyć. Jezus jest świadomy obaw apo-
stołów przed odrzuceniem ich ze społeczności synagogalnej, czyli tym 
samym społecznej, ale obiecuje, że zostaną umocnieni Duchem Świętym. 
Przestrzega również przed sprzeciwianiem się Duchowi Świętemu. Jest to 
grzech, który nie zostanie wybaczony. Jezus jest świadomy ich słabości. 
Już za niedługo, to Piotr, którego nazwał opoką, skałą, trzykrotnie się Go 
wyrzeknie, mówiąc, że Go nie zna. Piotr jednak nie zgrzeszył przeciwko 
Duchowi Świętemu, bo zrozumiał swój błąd i gorzko za niego żałował. 
Jezus uprzedza apostołów wielokrotnie, że bycie Jego uczniem i świad-
kiem nie będzie łatwe. I wszyscy, za wyjątkiem Jana, oddali za to swo-
je życie. Takim przykładem sprzeciwiania się Jezusowi był św. Paweł. 
Był człowiekiem głęboko wierzącym, a w nauce Jezusa widział herezję, 
odstępstwo od prawdziwej nauki. Jednak gdy spotkał Chrystusa i został 
oświecony przez Ducha Świętego, stał się gorliwym Jego uczniem, Jego 
świadkiem i apostołem. Choć był bity, kamienowany, więziony i prześla-
dowany, nigdy się Go nie zaparł i zginął śmiercią męczeńską.

Katechizm wylicza sześć grzechów przeciwko Duchowi Świętemu:
 • grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego,
 • rozpaczać albo wątpić w łaskę Bożą,
 • sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
 • nie życzyć lub zazdrościć bliźniemu łaski Bożej,
 • mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia,
 • umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.
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Przykładem zapierania się Chrystusa jest postawa faryzeuszów. Po-
mimo widomych znaków, które czynił Jezus, uparcie zwalczali Go i usiło-
wali skompromitować przed ludźmi. Woleli walczyć o utrzymanie swojej 
roli przywódców religijnych i związanych z tym przywilejów. Podobnie 
postępują dziś np. posłowie, którzy deklarują się jako wierzący, jednak – 
zwłaszcza w dziedzinie moralnej – głosują ustanawiając prawa inne niż 
wynikające z Dekalogu.

2. Meditatio (spojrzenie na siebie w świetle słowa Bożego)
Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie 

otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego (Mk 3,29). 
Każdy, kto świadomie i dobrowolnie nie chce się nawrócić i uznać swo-
je grzechy, nie stara się poprawić, popełnia ten grzech. Młodzi ludzie 
często mówią: mam czas na pokutę, są gorsze grzechy niż moje. Jezus 
mówi twardo – grzechy popełnione z taką intencją nie zostaną wybaczo-
ne. Jak błędna jest taka postawa, możemy stwierdzić, będąc świadkami 
wypadków na naszych drogach, gdzie giną często młodzi ludzie, o któ-
rych można by powiedzieć, że mają całe życie przed sobą. Miłosierdzie 
Boga jest nieskończone, ale jest On też sprawiedliwym sędzią, który za 
zło karze.

Panie, czy rozpoznaję natchnienia Ducha Świętego? Czy je wypeł-
niam? Wiem, że nie zawsze byłem Twoim świadkiem, że czasem nie po-
trafiłem pokazywać swoją wiarę przed innymi. Wiem jednak, że gdy po-
trzeba, Duch Święty da mi natchnienie w chwilach trudnych, przykrych, 
podpowie mi jak mam mówić, aby dawać świadectwo, że jesteś dla mnie 
ciągle żyjącym i zbawiającym Panem i Bogiem.

3. Oratio (zwrócenie się do Boga)
Panie spraw, abym nigdy nie sprzeciwiał się Duchowi Świętemu i za-

wsze rozpoznawał Jego natchnienia. Przez chrzest zostałem spokrewnio-
ny z Tobą , dlatego chcę zasłużyć na to, abyś mógł się do mnie przyznać 
przed Aniołami Bożymi. Proszę Cię też za wszystkich, którzy lekceważą 
Twoje ostrzeżenia. Daj im łaskę nawrócenia i poznania, co jest w życiu 
ważne. Proszę za tych, którzy nie potrafią się przyznać do Ciebie przed 
ludźmi. Daj im Panie odwagę i natchnienie, aby wiedzieli, co mają mówić 
i jak się bronić. Dziękuję za szansę nawrócenia. Chciałbym, aby każdy 
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zdał sobie sprawę , że jest kimś szczególnym. Szczególnym przez to, że 
został wybrany na ucznia Jezusa. Jest nas tylko 20% ludzi ochrzczonych! 
Nie lekceważmy tego!

4. Contemplatio (czas bycia sam na sam z Bogiem)
Duchu Święty, który wszystko przenikasz; Ty, który wspomagasz na-

szą słabość, odnów w nas swoją ożywczą łaskę, abyśmy byli wiernymi 
świadkami Twojej prawdy. Obudź we mnie tęsknotę za nową ziemią i no-
wym niebem. Spraw, abym był zawsze gotów na Twoje wezwanie. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.



111Część trzecia. Lectio divina wybranych tekstów Ewangelii według św. Łukasza

6. Lament nad Jeruzalem (Łk 13,34-35)
13 34 «Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, 

którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, 
jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. 35Oto dom wasz 
[tylko] dla was pozostanie. Mówię zaś wam: nie ujrzycie Mnie, aż ‹na-
dejdzie czas, gdy› powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię 
Pańskie».

1. Lectio (czytanie i zrozumienie Pisma)
Bóg wybrał Izrael jako zaczyn – ziarno gorczycy – aby przez niego 

objawić się całemu światu. Potwierdził to specjalnym przymierzem, któ-
re zawarł z Abrahamem a później z Mojżeszem. Jerozolimę ustanowił 
specjalnym miejscem kultu. Niestety, naród wybrany okazał się narodem 
niewiernym, wiele razy odchodzącym od prawdziwej wiary. Dlatego Je-
zus ubolewa nad tym miastem, w którym sobie Bóg przecież tak bardzo 
upodobał.

Wszelkie próby doprowadzenia Jerozolimy do skruchy i opamięta-
nia spełzły na niczym. Mieszkańcom tego miasta ofiarował Bóg miłość 
tak troskliwą, jak macierzyńska piecza ptaka gromadzącego swe pisklęta 
pod skrzydła – obraz wielokrotnie spotykany w Starym Testamencie (Pwt 
32,1-12; Iz 31,5; Ps 36,8). Wszystko na próżno. Z jednakowym okru-
cieństwem, właśnie w Jerozolimie, są zabijani i kamienowani wysłannicy 
Boga – prorocy. Jezus mówi wyraźnie, plany Boga są niezmienne. I w hi-
storii narodu wybranego przyjdzie taki czas, że uznają Jego mesjańską 
godność, i będą żałować tego, co zrobili. Bóg mówił już o tym przez pro-
roka Zachariasza: Wtedy będą patrzeć na Tego, którego przebili. Będą nad 
Nim rozpaczać, jak się rozpacza nad jedynakiem, i będą gorzko płakać 
nad nim, jak gorzko płaczą nad pierworodnym. W tym dniu będzie wielki 
lament w Jerozolimie (Za 12,10-11).

Jezus kolejny raz mówi, jaki los spotka Jerozolimę. I tak się stało. Po 
40 latach od Jego śmierci została ona zburzona, a mieszkańcy wygnani. 
Jezus mówi tutaj wprost, że jest Bogiem, Panem czasu i losów człowieka. 
O szczególnej roli narodu żydowskiego mówi papież w adhortacji Ewan-
gelii gaudium – zaprzeczając tym samym poglądom, jakoby Bóg zerwał 
z Izraelem przymierze po ukrzyżowaniu Jezusa; Szczególne spojrzenie 
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kierujemy na naród żydowski, którego przymierze z Bogiem nie zostało 
nigdy odwołane, ponieważ ‹dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne› 
(Rz 11,16-18).

2. Meditatio (spojrzenie na siebie w świetle słowa Bożego)
Bóg posyła proroków na każdym etapie dziejów ludzkości. Posyła 

ich do wszystkich ludów i narodów. Czy my przyjmujemy przesłanie 
przekazywane za ich pośrednictwem przez Boga? Bóg wybiera na swe 
narzędzia czasami ludzi bardzo prostych, jak niepiśmienne dzieci – Hia-
cyntę, Franciszka i Łucję z Fatimy. Takie proste, małe dzieci potrafiły 
dosłownie wypełniać wolę przekazaną im z Nieba. Modlą się, umar-
twiają, mimo prześladowań cierpią w milczeniu. Podobnie św. ojciec 
Pio pełnił swą posługę mimo prześladowań, i to przez tych, którzy po-
winni mu pomagać. Św. Jan Paweł II jest wyśmiewany i krytykowany. 
Wydawałoby się, że nic się nie zmienia. A jednak. To pod ich wpływem 
odmawiamy często różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, bierze-
my udział w nabożeństwach pierwszopiątkowych czy w pierwszą sobotę 
miesiąca. Ludzie potrafią wyjść na ulicę z różańcem w ręce i modlić się 
chociażby za tych, którzy ulegli wpływowi szatana i na wszelkie sposo-
by opluwają świętości, profanują symbole religijne. Wystarczy włączyć 
radio Maryja i posłuchać słów modlitwy. Od Stanów Zjednoczonych po 
Australię, wszędzie tam, gdzie są Polacy, słychać jak brzmi – Zdrowaś 
Maryjo. Nie każdy może być prorokiem, ale każdy może wziąć do ręki 
różaniec, Pismo Święte i posłuchać, co Pan Bóg ma nam do powiedze-
nia, tu i teraz.

3. Oratio (zwrócenie się do Boga)
Słuchając Jezu Twych słów – Jeruzalem, Jeruzalem – słyszę, – Sa-

noku, Sanoku, – Polsko, Polsko, – Europo, Europo. Ciągle posyłasz do 
nas swoich świętych. Jakże mocno tkwi we mnie niedawno przeczytane 
zdanie, i jakże prawdziwe: ludzie boją się śmierci fizycznej, a nie boją się 
śmierci wiecznej. Przecież życie tu na ziemi to tylko chwilka, a tam cała 
wieczność! Panie spraw, abym zrozumiał, co jest w życiu ważne, a co nie-
ważne. Obym zrozumiał ogrom Twojej miłości. Miłości, na którą nie od-
powiadam. Panie spraw, abym otwierając oczy kolejnego dnia, miał Ciebie 
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przed oczyma. Tam na Golgocie i tu, ciągle obrażanego, opluwanego, wy-
szydzanego, zabijanego w Twoich sługach na całym świecie. W dwudzie-
stym wieku zginęło więcej Twoich wyznawców niż przez 19 poprzednich 
stuleci. Na pewno ta ofiara jest też w Twoich planach zbawczych, niech 
przynosi obfity owoc.

4. Contemplatio (czas bycia sam na sam z Bogiem)
Panie, Ty obiecałeś, że nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Ocze-

kuję tego właśnie tak, jak to pisklę z dzisiejszej perykopy. Nierozum-
ne, bezbronne, w pełni od Ciebie zależne, ale jednocześnie ufne. Ufam 
w Twoją moc, miłosierdzie i dobroć. Tobie Panie zaufałem nie zawstydzę 
się na wieki. Panie spraw, abym nie pragnął niczego innego tylko tego, 
czego Ty chcesz. Marana tha. Przyjdź, Panie Jezu.
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7. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy (Łk 19,29-40)
19 29Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, 

wysłał dwóch spośród uczniów, 30mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest na-
przeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze 
nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! 31A gdyby was kto 
pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». 
32Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. 33A gdy odwią-
zywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» 
34Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». 35I przyprowadzili je do Jezusa, 
a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. 36Gdy jechał, 
słali swe płaszcze na drodze. 37Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, 
kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie 
cuda, które widzieli. 38I wołali głośno: «Błogosławiony Król, który przy-
chodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach». 39Lecz 
niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń 
tego swoim uczniom!» 40Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, ka-
mienie wołać będą»

1. Lectio (czytanie i zrozumienie Pisma)
Osioł był wykorzystywany w Izraelu do orania ziemi, transportu 

towaru, młócenia zboża, ale głównie był środkiem transportu. Był tani 
w utrzymaniu, mało wymagający w jedzeniu i choć nie tak szybki jak 
koń, to przecież pokonywał wytrwale duże odległości. Jezus świadomie 
wybiera osła, aby wypełnić proroctwo Zachariasza, który mówił: Oto twój 
król przychodzi do ciebie [Jerozolimo], sprawiedliwy, zwycięski i pokor-
ny, jedzie na osiołku, źrebięciu oślicy (Za 9,9).

Uczniowie Jezusa zapewne znali to proroctwo, gdyż w tym czasie 
z utęsknieniem wszyscy oczekiwali na przyjście Mesjasza. Uczniowie 
widzieli znaki, jakie Jezus czynił, dlatego byli przekonani, że to wła-
śnie On jest królem i Mesjaszem. Oczywiście takim, jakim oni go sobie 
wyobrażali: przychodzącego z mocą i majestatem. Rozkładane płaszcze 
świadczyły, że ludzie oczekiwali Jego wystąpienia jako króla, z mocą 
obejmującego władzę w świeckim królestwie. Wszyscy widzieli prze-
cież, jak wielkie czynił cuda. Wskrzeszenie Łazarza, tyle dni leżącego 
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w grobie, było największym przykładem Jego potęgi. Dlatego witający 
Go śpiewali, chwaląc Boga słowami psalmu 118. Tylko kapłani i uczeni 
w Piśmie uważali, że to co robi tłum to świętokradztwo. Dlatego wzy-
wali Jezusa, aby zabronił tego. Jezus widział to, co się miało wydarzyć; 
wiedział że ci, co teraz Go uwielbiają, za chwilę będą wołać: ukrzy-
żuj Go! Ale uczonym w Piśmie odpowiada, że cały świat, ożywiony 
jak i nieożywiony powinien Go uwielbiać; uwielbiać jako swego Pana 
i Stwórcę. 

2. Meditatio (spojrzenie na w świetle słowa Bożego)
Kim ja jestem wśród ludzi witających Jezusa? Czy śpiewam hosanna, 

czy stoję obojętny jako przypadkowy widz? Czy może jestem, jak uczeni 
w Piśmie, uznający w Jezusie tylko wędrownego nauczyciela robiące-
go magiczne sztuczki? Czy może przez swoje grzechy krzyczę-ukrzyżuj 
Go?! A może, gdy mijają obrzędy Świąt Zmartwychwstania, wracam do 
swoich zajęć, ważniejszych od modlitwy, uczestnictwa w Eucharystii. 
Wszystko jest ważniejsze: dzieci, zarabianie pieniędzy, codzienne kło-
poty, samochód, który muszę umyć akurat w niedzielę. A Jezus mówi do 
mnie: jeżeli ty mnie nie będziesz chwalił, to uwielbią mnie zamiast ciebie 
martwe kamienie. Wiem, że jest to aluzja do kamiennego serca kapła-
nów, uczonych w Piśmie, ale przecież i mojego. Powiesz, że gdybym był 
tam, gdybym widział cuda i znaki Jezusa, to na pewno krzyczał bym ile 
sił – chwała Panu! Więc dlaczego nie robię tego teraz, gdy wiem o wiele 
więcej, że On umarł za mnie, i za ciebie, i że zmartwychwstał? Wszystko 
cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnie-
ście uczynili (Mt 25,40). W każdym człowieku muszę więc widzieć Jezu-
sa. Każdemu należy się szacunek i cześć. Ile wydałem już krzywdzących 
opinii? Ile razy nie pomogłem, chociaż mogłem? Mogę tylko powiedzieć 
– moja wielka wina!

3. Oratio (zwrócenie się do Boga)
Panie, Ty mnie przenikasz i wiesz kiedy kłamię, kiedy ranię innych 

złym słowem, czy chociażby spojrzeniem, myślą. Uwolnij mnie od tych 
złych skłonności, z mocy złych duchów. Ty wiesz, jaki jestem słaby. Po-
znałeś to w swoim Wcieleniu. Mogłeś wjechać do Jerozolimy jako wielki 
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król, w królewskim orszaku, przepychu. A Ty wjeżdżasz jako skromny 
człowiek, na osiołku. Niech Twoja postawa będzie dla mnie wzorem. Św. 
Faustyna pisze: Nad duszą pokorną są uchylone upusty niebieskie i spły-
wa na nią morze łask (...). Takiej duszy Bóg niczego nie odmawia; taka 
dusza jest wszechwładna, ona wpływa na losy całego świata; taką duszę 
Bóg wywyższa aż do swego Tronu, a im ona więcej się uniża, tym Bóg wię-
cej się ku niej skłania, ściga ją swymi łaskami i towarzyszy jej w każdym 
momencie swą wszechmocą (Dz 1306).

4. Contemplatio (czas bycia sam na sam z Bogiem)
Panie, wiem, że od Ciebie wyszedłem i do Ciebie wrócę. Od Ciebie 

wszystko otrzymałem, jestem tylko chwilowym dzierżawcą powierzo-
nych mi dóbr. Rozumiem już, że powinienem mieć dystans do wszystkie-
go co materialne. Wiem jednak, że osiągnę to tylko z Twoją pomocą. Pro-
szę Cię nieustannie, wlej w moje serce łaskę wiary i pokory. Spraw, abym 
to zrozumiał i zobaczył w Tobie. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń me 
serce według Serca Twego. Chwała Ci Panie za Twą niezmierzoną miłość 
i miłosierdzie.



117Część trzecia. Lectio divina wybranych tekstów Ewangelii według św. Łukasza

8. Nauczanie Jezusa w świątyni (Łk 19, 47-48)
19 47I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Pi-

śmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. 48Tylko nie wiedzieli, co 
by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

1. Lectio (czytanie i zrozumienie Pisma)
Arcykapłan był głównym kapłanem świątyni jerozolimskiej. Łączył 

w sobie funkcje najwyższego pośrednika między Bogiem a Izraelem, 
był zwierzchnikiem świątyni i kapłanów. Arcykapłan był osobą szcze-
gólnie uświęconą przez namaszczenie, posiadał pełnię władzy kapłań-
skiej. Tylko on, i tylko raz w roku, w święto Jom Kippur, mógł wejść 
do Miejsca Najświętszego świątyni, aby dokonać przebłagania za grze-
chy całego narodu. Obowiązywały go szczególne restrykcje dotyczące 
czystości rytualnej, np. mógł pojąć za żonę tylko dziewicę. W czasach 
Jezusa, funkcja ta była zatwierdzana przez Rzymian, dlatego stawała 
się przedmiotem przekupstwa, i arcykapłani dosyć często się zmienia-
li. Św. Łukasz mówi tu o arcykapłanach, czyli też o byłych arcykapła-
nach, którzy cieszyli się dużym szacunkiem i poważaniem wśród ludzi. 
Jezusa prowadzono na pierwsze przesłuchanie właśnie do byłego arcy-
kapłana Annasza. Nauczyciele Pisma byli to ludzie wywodzący się ze 
stronnictwa sadyceuszy, które utraciło znaczenie polityczne w czasach 
dynastii herodiańskiej. Zachowali jednak znaczenie jako przywódcy re-
ligijni. Tworzyli gminy, na czele których stali właśnie uczeni w Piśmie, 
nazywani mistrzami lub nauczycielami, z hebrajskiego rabbi. Mistrzo-
wie ci ustalali własną interpretację tekstów biblijnych, tworząc w I w. 
p.n.e. dwie przeciwstawne szkoły: Hillela i Szammaja. Ostatecznie po 
70 r., zwyciężyła szkoła Hillela, nadając kształt, istniejącej do dziś my-
śli rabinistycznej. Wierzyli oni w nadejście Mesjasza, zmartwychwsta-
nie ciał, istnienie demonów i aniołów, czym zasadniczo różnili się od 
sadyceuszów. W przeciwieństwie do Hillela, dla którego najważniejszy 
był „duch” Tory, Szammaj kładł nacisk na rygorystyczne przestrzeganie 
przepisów prawa. W nauce Jezusa widzieli zagrożenie dla swojej pozycji 
i związanych z tym profitów. Nie wszyscy odrzucali Jego naukę, ale mu-
sieli się z tym ukrywać, aby nie narazić się na restrykcje z wykluczeniem 
z synagogi włącznie (np. Nikodem).
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2. Meditatio (spojrzenie na siebie w świetle słowa Bożego)
W naszej perykopie widzimy dwie grupy ludzi. Pierwszą tworzą lu-

dzie otaczający Jezusa i słuchający Jego nauki, a drugą grupę stanowią 
arcykapłani i uczeni w Piśmie, którzy krążą wokół, jak drapieżne ptaki, 
czekając na okazję, aby zaatakować Go i zabić. Ludzie słuchają Jezusa 
z zapartym tchem. On już się nie kryje, nie ucieka, tylko naucza codzien-
nie w świątyni. Jednak ci sami, którzy teraz słuchają Go pełni podziwu, 
zostaną zmanipulowani, przez niewielką w sumie grupę ludzi, i będą 
krzyczeć za chwilę: ukrzyżuj Go!

Do jakiej grupy ja należę? Do tych co słuchają Słowa z zapartym 
tchem? Czy do tych, co nie mogą się doczekać końca niedzielnego nabo-
żeństwa, znudzonych, obojętnych? Czy może do tych, którzy przy każdej 
okazji usiłują zdyskredytować Jego naukę, wyśmiać tych, którzy ją gło-
szą? W towarzystwie najlepiej opowiedzieć dowcip o księżach, przypiąć 
im odpowiednią etykietę, oczywiście niepochlebną. I kto to robi? Chrze-
ścijanie! A co znaczy słowo chrześcijanin? Ano to, że jesteśmy Chry-
stusowi, że powinniśmy do Niego należeć całym sercem i nie pozwolić 
upaść żadnemu Jego Słowu na ziemię. Jest takie powiedzenie: „chroń nas 
Panie od fałszywych przyjaciół, od wrogów sam się obronię”. Wystarczy, 
że zewsząd atakują nas wrogowie Kościoła, pozostający na usługach sza-
tana. A dla księży powinniśmy mieć szacunek taki, o jakim opowiadał ks. 
prof. Jan Perszon, w audycji TV Trwam, Mocni w wierze. Był, jako młody 
ksiądz, wikariuszem w parafii na Wschodzie, tam pewna bardzo starsza 
pani ucałowała mu rękę. On zażenowany protestował, a ona spokojnie mu 
odpowiedziała: ja nie całuję twoich rąk, młody człowieku, całuję ręce, 
przez które Pan Jezus przychodzi do nas w codziennej Eucharystii, przez 
które spływają łaski Bożego Miłosierdzia na grzeszników w konfesjona-
le. Prosta kobieta, a jaka wiara! Ks. prymas Wyszyński powiedział: jeśli 
nie masz nic, a masz wiarę, masz wszystko. Parafrazując, mogę tylko po-
wiedzieć: jeśli masz wszystko, a nie masz wiary, nie masz nic.

3. Oratio (zwrócenie się do Boga)
Panie, dziękuję Ci za możność słuchania Twego Słowa. Spraw, abym 

codziennie słuchał Cię z zapartym tchem. Abym się Tobą zachwycał. Słu-
chając Cię , podczas czytania Pisma Świętego, podziwiam prostotę, ja-
sność i logikę sformułowań. Gdy odpowiadasz faryzeuszom na pytania, 
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które wydają się bez możliwości dobrej odpowiedzi, to tylko mogę po-
wiedzieć: chwała Bożej Mądrości. Skompromitowani już dalej nie mają 
odwagi pytać. Przemów przeze mnie zawsze, abym umiał bronić Twojej 
nauki, Twoich sług, gdy tego potrzebują.

4. Contemplatio (czas bycia sam na sam z Bogiem)
Wiem, że po wysłuchaniu Twego Słowa, muszę odpowiedzieć. Mogę 

odpowiedzieć modlitwą: modlitwą dziękczynną, uwielbiającą, ale też 
modlitwą wstawienniczą. Modlitwa wstawiennicza, to moja odpowiedź 
na wezwanie do miłości drugiego człowieka. Moją odpowiedzią muszą 
być jednak czyny. Wiara bez uczynków miłości jest martwa. Czuję jed-
nak, że przez modlitwę, uzdalniam się do tego. Wiem, że w pewnym mo-
mencie powiesz mi: zrób to i będę musiał to zrobić. Bez modlitwy nie 
będę jednak w stanie odczytać Twoich natchnień. Dlatego jest dla mnie 
taka ważna.

Bo jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w swoim ser-
cu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo trzeba uwie-
rzyć sercem, by zostać usprawiedliwionym, wyznać natomiast ustami, aby 
być zbawionym (Rz 10,9-10). Nie jestem zadowolony ze swojej wiary, 
proszę więc o jej przymnożenie. W tej chwili głoszenie Twego Słowa 
uważam za swoje natchnienie. Proszę, abym mógł to robić, jak najlepiej 
potrafię, na Twoją chwałę. Przyjmij też moje modlitwy wstawiennicze za 
żywych i umarłych.



Wiesław Czopor

JEZUS PROROK POTĘŻNY W CZYNIE I SŁOWIE

1. Młodzieniec z Nain (Łk 7,11-17)
7 11Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli 

z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. 12Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, 
właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. 
Towarzyszył jej spory tłum z miasta. 13Na jej widok Pan użalił się nad 
nią i rzekł do niej: «Nie płacz!» 14Potem przystąpił, dotknął się mar – 
a ci, którzy je nieśli, stanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię wstań!» 
15Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. 16A wszystkich 
ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród 
nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój». 17I rozeszła się ta wieść o Nim po 
całej Judei i po całej okolicznej krainie.

1. Lectio
Jezus kontynuuje swoją działalność, udając się do różnych miejsco-

wości. Wraz z uczniami swoimi zmierza do miasta Nain w Galilei. Za 
nimi podąża wielki tłum. Gdy dochodził do bramy wejściowej do mia-
sta, spotkał kondukt pogrzebowy. Następuje spotkanie dwóch pochodów, 
śmierci – wychodzący z miasta i życia, który do niego wchodzi.

Matka i zarazem wdowa odprowadzała zmarłego, swego jedynego 
syna. Po stracie męża jak i syna, nie miała prawa do samodzielnego dzie-
dziczenia. Była zupełnie samotna i pozbawiona wszelkich zabezpieczeń 
na przyszłość, można powiedzieć, że była w sytuacji beznadziejnej. W ca-
łej perykopie ona nic nie mówi; jest w wielkiej rozpaczy i może tylko 
płakać. Wraz z nią szedł spory tłum mieszkańców Nain.

Jezus, widząc boleść matki, ulitował się nad nią, i powiedział do niej: 
Nie płacz. A następnie podszedł do zmarłego i dotknął mar. A gdy kondukt 
zatrzymał się, powiedział: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Młodzieniec 
usiadł i zaczął mówić, a On oddał go jego matce. Na oczach wszystkich 
spełniło się proroctwo mesjańskie: umarli zmartwychwstają (Łk 7,22). 
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Poprzez wskrzeszenie zmarłego młodzieńca Jezus pokazał, że kresem 
ludzkiego życia nie jest śmierć, lecz spotkanie z Bogiem, który jest moc-
niejszy od śmierci.

Świadkami wskrzeszenia byli uczestnicy dwóch wielkich orszaków: 
z jednej strony uczniowie i tłum słuchaczy idący za Jezusem, a z dru-
giej tłum żałobników uczestniczących w pogrzebie młodego człowieka. 
Wszystkich przejął wielki strach i zaczęli wielbić Boga słowami: Wielki 
prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój. Wieść o tym wyda-
rzeniu rozgłaszano w całym Izraelu. Bojaźń okazana przez obecnych nie 
była zabobonnym strachem, a pełną czci postawą ludzi, którzy drżą w ob-
liczu bliskości Bożego majestatu. Nie wszyscy są zdolni do takiej bojaźni, 
bowiem ci, którzy sprzeciwiają się i odmawiają Jezusowi wiary, wobec 
cudu reagują wściekłością i bluźnierstwami (por. 6,11; 11,15).

2. Meditatio
Jezus nie był wzywany do umarłego, ale sam spotyka orszak pogrze-

bowy. Pomimo tego, że nikt Go o to nie prosił, angażuje się i niesie pomoc 
wdowie, będącej na dnie rozpaczy po stracie jedynego syna. Pocieszenie, 
jakie sprawił kobiecie, wskrzeszając jej syna, jest dla niej niewyobrażal-
nym dobrem.

Przemierzając ścieżki naszego życia, spotykamy osoby napełnione 
cierpieniem, które niejednokrotnie znajdują się w podobnej sytuacji jak 
bezimienna wdowa z Nain. W jaki sposób reaguję w takich sytuacjach? 
Czy postawa moja jest bierna, czy aktywna i natychmiastowa, jak czyni 
to Jezus? Muszę być gotowym na pomoc nie tylko wtedy, gdy ktoś zwróci 
się o nią, ale samemu mam włączać się w pochód życia w łączności z Je-
zusem, bo tylko On jest drogą, prawdą i życiem.

3. Oratio
Dobry Ojcze, staram się, aby Twoje słowa były zawsze aktualne 

i obecne w moim życiu. Prowadź mnie w pochodzie życia, nauczaj prak-
tycznie wspierać i pomagać innym. Gdy znajdę się w sytuacji, w której 
będzie potrzeba wykazać inicjatywę, obdarz mnie łaską Ducha Świę-
tego, abym potrafił rozpoznawać i reagować na niedolę, nieszczęścia 
i cierpienia ludzi dotkniętych doświadczeniami życiowymi, tak jak czy-
nił to Twój Syn.
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4. Conteplatio
Panie Jezu, Ty jesteś Panem życia i śmierci. Niczego i nikogo nie 

przekreślasz, żadnego człowieka. Ty możesz dać nowe życie w sytuacji, 
gdy to po ludzku jest całkiem niemożliwe. Masz serce miłosierne, serce 
współczujące ludzkim cierpieniom, jako swoim własnym. Panie miłosier-
ny, dotknij mnie swoim miłosierdziem, abym umiał okazywać go innym.
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2. Córka Jaira (Łk 8,49-56)
8 49Gdy On jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego syna-

gogi i oznajmił: «Twoja córka umarła, nie trudź już Nauczyciela!» 50Lecz 
Jezus, słysząc to, rzekł: «Nie bój się; wierz tylko, a będzie ocalona». 51Gdy 
przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, oprócz Piotra, Ja-
kuba i Jana oraz ojca i matki dziecka. 52A wszyscy płakali i żałowali jej. 
Lecz On rzekł: «Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi». 53I wyśmiewali 
Go, wiedząc, że umarła. 54On zaś ująwszy ją za rękę rzekł głośno: «Dziew-
czynko, wstań!» 55Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej 
dano jeść. 56Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz On przykazał im, żeby 
nikomu nie mówili o tym, co się stało.

1. Lectio
Jezus wraz ze swoimi uczniami powracał z regionu po drugiej stronie 

Jeziora Galilejskiego, gdzie uzdrowił opętanego. Pomimo cudu, jakiego 
dokonał, został poproszony przez mieszkańców o opuszczenie ich kra-
ju. Po trudnej przeprawie przez Jezioro Galilejskie, gdzie zaskoczyła ich 
burza, czekał na nich tłum ludzi. Zaledwie Jezus zdążył wysiąść z łodzi, 
podszedł do Niego pewien dostojnik z Kafarnaum, imieniem Jair, który 
był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg, prosząc Go, aby udał 
się do jego domu, gdzie jego dwunastoletnia córka jedynaczka, jest umie-
rająca.

Jezus natychmiast udał się z nim do jego domu. Jair zdawał sobie 
sprawę, że cenna jest każda minuta. Lecz po drodze miało miejsce uzdro-
wienie kobiety cierpiącej na upływ krwi. Zdarzenie to opóźniło wejście 
Jezusa do domu Jaira. Zaraz po nim przyszedł posłaniec z domu przełożo-
nego synagogi i oznajmił mu: Twoja córka umarła, nie trudź już Nauczy-
ciela. Jednak Jezus zachęca go do wiary: Nie bój się! Wierz tylko a będzie 
ocalona. Gdy przybyli do domu, zastali opłakiwanie zmarłej i żałobne 
lamenty. Wówczas Jezus oświadczył: Nie umarła tylko śpi. A kiedy wy-
śmiewali Go, wiedząc że umarła, wziął ją za rękę i powiedział: Dziew-
czynko wstań! Na słowo Jezusa dziewczynka wstała z łóżka. A Jezus po-
lecił, aby dano jej coś do jedzenia i nakazał rodzicom, aby nie rozgłaszali 
nigdzie tego, co zaszło w ich domu.
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2. Meditatio
Wieść przyniesiona z domu przez posłańca: Twoja córka umarła, nie 

trudź już nauczyciela, postawiła Jaira przed poważnym wyborem: posłu-
chać Jezusa, który mówi: Nie bój się! Wierz tylko, a będzie ocalona, czy 
pogodzić się z wieścią i zrezygnować z dalszego działania, aby ją rato-
wać. Jednak zdaje się całkowicie na Jezusa i pozwala Mu kontynuować 
to, co zamierzył.

Rada, jaką przyniósł Jairowi posłaniec: nie trudź już Nauczyciela, 
miała tylko pozory dobrej rady i nie pochodziła od Ducha Świętego. 
Niosła ze sobą oprócz informacji o śmierci córki sugestię, która nie pły-
nęła z chęci poddania się woli Bożej. Jair jej nie posłuchał. Jego przy-
kład uczy nas nadziei płynącej z prawdziwego poznania przez wiarę 
Jezusowej mocy. Dzięki wierze, zawsze mogę mieć pewność, że swoimi 
prośbami czy modlitwami nigdy nie trudzę niepotrzebnie Pana Jezusa.

Niemal codziennie mam do czynienia, czy stykam się z różnymi opi-
niami i poglądami. Jedne zawierają głos prawdy Bożej, inne zawierają 
tylko mądrość tego świata. Jedne pochodzą od osób wierzących i prakty-
kujących, inne od niewierzących. Dlatego każdego dnia muszę podobnie 
jak Jair wybierać i decydować za czyim głosem pójdę.

3. Oratio
Panie Jezu, w słowach posłańca z domu Jaira, natychmiast rozpo-

znałeś sugestię, która nie wypływała z poddania się woli Ducha Świę-
tego. Spraw Panie, abym dokonując wyborów w sytuacjach, w których 
znajduję się na co dzień, umiał odróżnić Ducha Prawdy pochodzącego 
od Ciebie, od wiedzy i pozornej mądrości tego świata. Oby Twoje słowa 
wierz tylko, zawsze mi towarzyszyły. Umacniaj mnie w wierze, że nigdy 
nie trudzę Cię niepotrzebnie przedkładanymi sprawami, prośbami i mo-
dlitwami. Za wszystkie otrzymywane łaski szczerze Ci Panie dziękuję.

4. Contemplatio
Każdego dnia potrzebna jest mi pomoc Ducha Świętego. Jego świa-

tło, które prowadzi mnie, abym się nie zgubił w labiryncie poglądów, 
zdań, ocen i opinii; abym w sytuacjach trudnych, co do oceny podejmo-
wanych decyzji, umiał rozpoznać to, co pochodzi od Boga. Duch Prawdy 
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pomaga każdemu, kto wierzy i modli się o taką pomoc. Dzięki Duchowi 
Prawdy i Światła potrafimy jak zbłąkane owce, rozpoznać głos Pasterza, 
i odróżniać go od innych głosów, które do nas docierają. Poproszę więc 
i zarazem podziękuję za otrzymywane łaski Ducha Świętego, abym nie 
zbłądził w labiryncie różnych głosów, z którymi stykam się codziennie.





Część czwartaCzęść czwarta

DZIAŁALNOŚĆ FORMACYJNA 
I DUSZPASTERSKA 

DZIEŁA BIBLIJNEGO

By osiągnąć postulowany przez Synod cel, jakim jest nadanie 
bardziej biblijnego charakteru całemu duszpasterstwu Kościoła, 
potrzebna jest odpowiednia formacja chrześcijan, a w szczegól-
ności katechistów. W związku z tym należy zwrócić uwagę na 
apostolat biblijny, będący skuteczną metodą osiągnięcia tego celu, 
jak pokazuje doświadczenie kościelne. Ponadto ojcowie synodalni 
zalecali, aby w miarę możliwości – wykorzystując istniejące już 
struktury akademickie – tworzyć ośrodki formacji dla świeckich 
i misjonarzy, w których można się uczyć rozumieć słowo Boże, 
żyć nim i je głosić (n. 75)

(Z adhortacji apostolskiej Verbum Domini Benedykta XVI)





Ks. Stanisław Haręzga

MATERIAŁY Z DZIAŁALNOŚCI DZIEŁA BIBLIJNEGO

1. Zjazd formacyjny Dzieła Biblijnego (Jarosław, 23.10.2021 r.)

Konferencja: Potrzeba rozeznawania duchowego 
w świetle przypowieści Jezusa o siewcy (Łk 8,4-15)

Dzięki niech będą naszemu Bogu, że po dwóch latach od Kongresu 
Biblijnego, po niezwykle trudnym czasie epidemii covid-19 i związanych 
z nią ostrych ograniczeń w kontaktach międzyludzkich, dziś możemy spo-
tkać się na corocznym zjeździe formacyjnym. Wpisuje się on w cykl sta-
łych wydarzeń formacyjnych i integracyjnych Dzieła Biblijnego w naszej 
archidiecezji. Na początku naszego zjazdu proponuję, abyśmy uświado-
mili sobie pilną dziś potrzebę rozeznawania duchowego w świetle przy-
powieści Jezusa o siewcy (Mk 4,1-9.14-20; Mt 13,1-9.18-23; Łk 8,4-15).

Mówiąc o rozeznawaniu duchowym, mamy na uwadze zdolność do 
odróżniania sprzecznych ze sobą sił duchowych, które oddziałują na czło-
wieka i walczą o jego duszę. Chodzi o to, by je dostrzec, obiektywnie 
ocenić i podjąć działania sprzyjające duchowemu rozwojowi. Nie jest to 
jednak takie proste. Po grzechu pierworodnym, wskutek skażenia swej 
natury, każdy człowiek ma bowiem trudności w poprawnym rozróżnia-
niu i wybieraniu tego, co jest zgodne z Bożym porządkiem stworzenia 
i objawienia, a tym, co jest jego zaprzeczeniem i tworzeniem jakiegoś 
ziemskiego raju poza Bogiem i Jego prawem.

Dziś ta podstawowa trudność staje się zagrożeniem totalnym i syste-
mowym z racji wszechogarniającej nas, instytucjonalnej, imperialnej pre-
sji zła. Ostatecznie stoi za nią szatan i inne podległe mu złe duchy, które 
kiedyś u początku w wolnym wyborze radykalnie i nieodwołalnie odrzu-
ciły Boga i Jego królestwo. Taki też jest cel ich szatańskiego działania na 
ziemi, by także ludzie na miejsce Boga postawili siebie i wyparli się Jego 
prawa wpisanego w naturę stworzonego świata i człowieka. A ponieważ 
Bóg nigdy nie opuszcza swego stworzenia, walka duchowa o człowieka 
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toczy się nieustannie. Nigdy nie ma w niej zawieszenia broni czy okresów 
rozejmu.

Wydaje się, że w obecnym czasie jesteśmy w centrum totalnej wal-
ki duchowej. Jej przejawem jest coraz większy zamęt, wynikający z po-
wszechnego zacierania kryteriów odnoszących się do prawdy i kłamstwa, 
dobra i zła. Ta groźna choroba rozlewająca się na cały świat, dotyka także 
Kościoła. Trafnie i boleśnie diagnozuje ją kard. Robert Sarah w wywia-
dzie książce pt. „Wieczór się zbliża i dzień już się chyli”: „Doktrynalny 
i moralny zamęt osiąga szczyt nasilenia. Zło jest dobrem, dobro jest złem. 
(...) ludzie, którzy już dawno temu odrzucili credo Kościoła, ze spokoj-
nym sumieniem postrzegają siebie za naprawdę postępowych chrześcijan 
(...). Każdy opiera się na swoim subiektywnym doświadczeniu i tworzy 
sobie religię na własną miarę (...). Każdy chce zbudować swój Kościół na 
swoją miarę i według swoich wyobrażeń (...). Modlitwę zżera aktywizm, 
prawdziwa miłość miłosierna przeobraża się w humanistyczną solidar-
ność, liturgia zostaje wydana na pastwę desakralizacji, teologia przemie-
nia się w politykę, a sama idea kapłaństwa wchodzi w kryzys (...). Docho-
dzimy do tego, że księża i ludzie konsekrowani żyją często po świecku” 
(s. 59, 115-116).

Z pewnością każdy z nas może potwierdzić trafność tej diagnozy. 
Ale to nie jest żadną pociechą. Żyjąc w takim zainfekowanym świe-
cie i Kościele, stawiamy sobie pytanie, jak winniśmy postępować jako 
chrześcijanie, jako prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa? Trafną 
i prostą odpowiedź daje Rod Dreher w swej książce „Żyć bez kłam-
stwa”, wydanej ostatnio przez wydawnictwo Esprit. Dochodzi w niej do 
wniosku, że w czasie kiedy chrześcijaństwo jest śmiertelnie zagrożone, 
kiedy w świecie zamiast normalności i prawdy szerokim strumieniem 
płynie do ludzi kłamstwo od dominujących i rządzących elit, należy żyć 
w prawdzie. Tylko ona bowiem może doprowadzić do klęski współ-
czesnego, bezbożnego totalitaryzmu. Rod Dreher nazywa go „miękkim 
totalitaryzmem”, gdyż odchodzi on od praw jednostki na rzecz sprawie-
dliwości w kategoriach grupowych. Oznacza to, że każda myśl, albo 
zachowanie krytyczne czy przeciwne grupom faworyzowanym przez 
bezbożne elity, podlega surowemu potępieniu i ukaraniu. Jednak mimo 
wszystkich tego konsekwencji chrześcijanin nie może zrezygnować 
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z prawdy wynikającej z obiektywnych racji rozumowych, z Bożego ob-
jawienia zawartego w Piśmie Świętym i z nauki autorytatywnie głoszo-
nej przez katolicki Kościół. Tylko prawda może doprowadzić do klęski 
współczesnego totalitaryzmu.

Naszą pilną potrzebą staje się więc umiejętność rozeznawania co jest 
prawdą a co kłamstwem, a więc co jest wolą Bożą, a co szatańskim kusze-
niem. Umiejętność rozeznawania duchowego ściśle wiąże się z modlitwą, 
lekturą Pisma Świętego, praktyką rachunku sumienia i spowiedzią świętą. 
Ponieważ bezpośredni dostęp do zbawczej prawdy Boga mamy w Piśmie 
Świętym, skoncentrujmy się na Jezusowej lekcji rozeznawania ducho-
wego, jaką zawarł w swej przypowieści o siewcy. Jej pierwotna wersja 
została podana przez ewangelistę Marka, a następnie znalazła się w pozo-
stałych Ewangeliach synoptycznych Mateusza i Łukasza. W naszej lectio 
divina skorzystamy z wersji Łukaszowej (8,4-15).

Posłuchajmy najpierw tekstu całej perykopy, na którą składa się krót-
ki wstęp (w. 4), właściwa przypowieść o ziarnie (ww. 5-8) i jej wyjaśnie-
nie dane uczniom (ww. 9-15).

Odczytanie perykopy!
Jezus wygłasza przypowieść w kontekście swego wędrownego na-

uczania o królestwie Bożym (por. 8,1), które nieustannie powiększa-
ło grono Jego uczniów. Przypowieść zaczyna się od ogólnej wzmianki 
o siewcy (dosłownie „siejącym”), który wychodzi siać. Imiesłów czasu 
teraźniejszego wyraża uniwersalność i ciągłość tej czynności, którą nic 
nie ogranicza. Siewca sieje hojnie i gotów jest ponieść ryzyko zmarno-
wania części swego zasiewu, gdyż zakłada powodzenie swego działania. 
Takim jest Bóg, który nigdy nie przestaje mówić do człowieka, choć ten 
w swej wolności może zamknąć przed Nim swoje serce.

Jezus nie koncentruje się jednak na siewcy, ale na losie rzucanego 
przez niego ziarna. Ponieważ w alegoryczny sposób wyjaśnia go uczniom 
sam Jezus, będziemy rozpoznawać przesłanie przypowieści, łącząc po-
szczególny los ziarna z Jego wyjaśnieniem. Jedynie u Łukasza ziarno 
identyfikowane jest wprost ze słowem Bożym. Natomiast odmienne ro-
dzaje gleby symbolizują różne kategorie słuchaczy, zaś to wszystko, co 
dzieje się ze słowem Bożym w nich zasianym wyobraża jakość i skutek 
procesu słuchania.
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Pierwszy obraz odnosi się do ziarna, które padło na drogę, zostało po-
deptane i wydziobały je ptaki (w. 5b). Taki los spotyka słowo Boże u tych, 
którzy pozostają obojętni wobec usłyszanego słowa. Nie zajmują wobec 
niego żadnej aktywnej postawy. Ich obojętność jest wyrazem lekceważe-
nia słowa, a nawet pogardy względem niego. Nie przywiązują do niego 
większej wagi i pozostają przy swoim sposobie życia, przy swojej drodze. 
Ich serce jest otępiałe i zatwardziałe na wolę Bożą.

Skwapliwie korzysta z tego diabeł (diabolos – ten, który oskarża, 
okłamuje), który „porywa słowo” z ludzkiego serca. Dzieje się tak, gdyż 
człowiek go nie strzeże i nie zależy mu na nim. Wtedy diabeł ma łatwość 
przystępu do ludzkiego serca i porywa słowo Boga, uniemożliwiając wia-
rę, która rodzi się ze słuchania Boga, a tym samym pozbawia człowieka 
możliwości zbawienia (w. 12).

Inny jest los ziarna, które pada na skałę. Oczywiście nie chodzi o cał-
kowicie nagą skałę, ale taką, która jest przykryta cienką warstwą gleby. 
Ona jest jednak bardzo płytka i nie jest w stanie utrzymać wilgoci po-
trzebnej do wzrostu ziarna, które zakiełkowało. Cóż z tego, gdy przycho-
dzi upał, z braku odpowiedniej ilości wilgoci usycha (w. 6).

Obraz ten ilustruje zachowanie tych słuchaczy słowa Bożego, którzy 
mają słomiany zapał, szybko zniechęcają się i tracą ducha. Wprawdzie 
usłyszane słowo przyjmują z radością, wszystko dobrze się zaczyna, ale 
na krótką metę. Brakuje im mocnej wiary. Dlatego kiedy przychodzą roz-
maite życiowe trudności i przeszkody, które wystawiają ją na próbę (pe-
irasmos – próba, pokusa), rezygnują z wierności słowu, nie ufają Bogu do 
końca. Zapominają o tym, że każda próba stanowi swoisty test ukazujący 
prawdziwą wartość człowieka, jego wewnętrzne nastawienie. Sprostać 
pokusie znaczy umocnić się w wierze, w synowskim zaufaniu Bogu Ojcu. 
Dlatego w modlitwie Pańskiej prosimy: „nie dopuść, abyśmy ulegli po-
kusie”. Naszą siłą jest trzymanie się słowa Bożego. To ono „zakorzenia” 
nas w Bogu. Każdy, kto szybko zniechęca się, odwraca od słowa Bożego, 
traci siły do życia duchowego. Dlatego w momencie próby, jego wiara nie 
zapewnia mu zbawienia. Należy pamiętać, że każda próba, każda poku-
sa, jest zawsze testem dla naszej wiary i miłości do Boga. Wówczas za-
miast się zniechęcać i rezygnować z wierności Bogu, tym bardziej należy 
oprzeć się na zbawczej mocy Jego słowa.
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Trzeci obraz odsłania sytuację ziarna posianego między ciernie. Są 
one tak bardzo żywotne, że potrafią zagłuszyć wszystko, co rośnie mię-
dzy nimi. Taki też jest los zboża wyrosłego z ziarna, które rosnąc pośród 
cierni, nie jest w stanie wydać oczekiwanego plonu (w. 7).

W wyjaśnieniu tego obrazu Jezus poucza, że chodzi o tych, którzy 
całkowicie pochłonięci są troską o komfort swego życia. Wprawdzie słu-
chają słowa Bożego, a nawet starają się postępować według niego, ale 
ich życie pełne jest spraw, które ich rozpraszają i odciągają od trzymania 
się Bożej nauki. Tymi przeszkodami są: troski, bogactwo i rozkosze ży-
cia (w. 14).

Troski najczęściej dotyczą naszych codziennych spraw i obowiązków 
związanych z pracą, zapewnieniem sobie pokarmu, utrzymaniem zdrowia 
i bezpieczeństwa życiowego. One mogą pochłonąć całą uwagę człowieka 
i tak bardzo skoncentrować na sobie, że poza nimi nie jest w stanie do-
strzec potrzebę głębszych relacji z Bogiem i ludźmi.

Wielkim zagrożeniem dla człowieka staje się bogactwo, które zamy-
ka go na Boga i potrzeby drugich.

Zazwyczaj w parze z nim idą rozkosze i przyjemności życia, które 
zabijają w człowieku życie duchowe.

Wszystkie trzy przeszkody są w stanie pochłonąć całą uwagę czło-
wieka i całkowicie zamknąć go na słowo Boże, uniemożliwiając tym sa-
mym jakiekolwiek dobre owoce jego życia duchowego.

Zauważmy, że w omówionych pierwszych trzech scenach mamy do 
czynienia z postępującym obrazem zniszczenia, za którym stoi diabeł, 
jeden główny winowajca zagubienia przez człowieka życiodajnego sło-
wa Bożego. Bezpośrednio o nim mowa jest jedynie w pierwszej scenie. 
Natomiast w dwóch następnych mówi się o okolicznościach, które unie-
możliwiają przyjęcie Słowa. Jednak za nimi należy widzieć również 
diabła, śmiertelnego wroga ludzkiego zbawienia. Tę jego stałą postawę 
ilustrują dwa sposoby bycia człowieka, za którymi stoi on sam, wyko-
rzystując je w realizacji swego jednego i niezmiennego niszczycielskie-
go planu.

Wreszcie czwarte ziarno pada w ziemię żyzną i mając właściwe wa-
runki do rozwoju, wydaje stokrotny plon, przerastający wszelkie oczeki-
wania (w. 8a).
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Ten obraz oznacza tych, którzy idealnie odnoszą się do słowa Bożego 
(w. 15). Przede wszystkim przyjmują go „sercem szlachetnym i dobrym”. 
Oba przymiotniki podkreślają prawość, wielkoduszność i czystość ludz-
kiego serca, które harmonizuje z naturą świętego i życiodajnego słowa. 
Takie serce po napełnieniu się słowem Bożym zdolne jest go zatrzymać, 
nieustannie rozważać i dostosowywać do niego swoje życie. Słuchacze 
o takim sercu odznaczają się też wytrwałością i stałością w słuchaniu 
słowa Bożego.

Dzięki takim postawom słuchacz słowa Bożego może cieszyć się 
bogactwem jego owocowania w swoim życiu. Ostatecznie zależy to 
od zasadniczej postawy, jaką jest słuchanie. Dlatego Jezus kończy swą 
przypowieść wezwaniem: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha” 
(w. 8b).

Zaś po przypowieści o lampie (w. 16), która jest obrazem przyjętego 
słowa Bożego, Jezus ostrzega: „Uważajcie, jak słuchacie” (w. 18a). Do-
powiedzenie w formie przysłowia: „Bo kto ma, temu będzie dane; a kto 
nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma” (w. 18b), po-
twierdza, że od sposobu słuchania słowa Bożego zależy, czy słuchacz bę-
dzie wzbogacał się w jego poznanie, czy też nie. Co więcej, zamknięcie 
serca na słowo Boże i związane z nim wymagania, sprawia, że traci się to, 
co wcześniej się uzyskało.

W świetle rozważanej przypowieści o siewcy lepiej zrozumieliśmy 
naszą odpowiedzialność za przyjmowane słowo Boże. To od tego na ile 
i jak zagości ono w naszym sercu, zależy wynik walki duchowej, w której 
uczestniczymy. Stąd tak ważna jest umiejętność rozeznawania duchowe-
go, które przede wszystkim winno dotyczyć tego, co nam przeszkadza 
w przyjmowaniu słowa Bożego oraz jaka jest jakość naszego słuchania 
i posłuszeństwa Bogu.
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2. Niedziela Słowa Bożego (23.01.2022 r.)

Pomoce liturgiczne (3 Niedziela Zwykła, rok C)

I. Komentarz biblijny do czytań mszalnych
Pierwsze czytanie (Ne 8,2-4a.5-6.8-10)
2 Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym 

uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy 
inni, którzy byli zdolni słuchać. 3 I czytał z tej księgi, zwrócony do pla-
cu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed 
mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć; a uszy całego ludu 
były zwrócone ku księdze Prawa.

4 Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono 
w tym celu. 5 Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował 
się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. 6 I Ez-
drasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, od-
powiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i padli przed Panem na 
kolana, twarzą ku ziemi. 8 Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, 
dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie.

9 Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak 
i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświę-
cony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bo-
wiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. 10 I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, 
spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też porcje 
temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu 
naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją».

1. Wydarzenie o którym opowiada Księga Nehemiasza, miało miej-
sce w V wieku przed Chrystusem, kiedy Izraelici odbudowali świątynię 
po powrocie z niewoli babilońskiej. Stało się to za sprawą Ezdrasza, ka-
płana i uczonego w Prawie, odpowiedzialnego za odnowę życia religij-
nego narodu. To z jego inicjatywy w Święto Namiotów odbyło się wiel-
kie narodowe czytanie Prawa na dziedzińcu odnowionego domu Boże-
go. Uznał on bowiem, że u początku nowego okresu historii cały naród 
winien wrócić do Prawa Bożego, by na nim budować swoją przyszłość. 
Uderza uniwersalny charakter świątecznej liturgii, w której brali udział 
wszyscy zdolni do słuchania i rozumienia czytanej księgi Prawa. W prze-
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prowadzeniu tej liturgii Ezdrasza wspierali nie tylko lewici, ale również 
Nehemiasz, namiestnik króla perskiego, świecki organizator życia spo-
łecznego i administracyjnego w Judzie i Jerozolimie.

2. W opisie sprawowanej przez Ezdrasza liturgii słowa Bożego moż-
na wyróżnić szereg istotnych dla niej czynności. Kapłan zajmuje miejsce 
na specjalnym podwyższeniu i na oczach stojącego ludu otwiera księgę. 
Po wypowiedzeniu przez niego uroczystego błogosławieństwa na cześć 
Boga, lud podnosząc ręce do góry, dwukrotnie odpowiada „amen”, a na-
stępnie w postawie prostracji oddaje cześć Bogu i Jego słowu zapisane-
mu w księdze Prawa. Po tych wstępnych czynnościach kapłana i ludu, 
w atmosferze ciszy i skupienia, następuje już samo czytanie tekstu Pra-
wa. Po dobitnym odczytaniu przez Ezdrasza pewnego fragmentu Prawa 
miało miejsce jego wyjaśnianie przez lewitów, które zasadniczo sprowa-
dzało się do tłumaczenia z hebrajskiego na język aramejski, gdyż to jego 
używali Izraelici po powrocie z wygnania. Dzięki temu wszyscy mogli 
rozumieć słowo Boże i otworzyć się na jego zbawcze działanie. Można 
podziwiać postawę ludu, który niezmordowanie trwał na liturgii słowa od 
rana do południa.

3. Na zbawczą skuteczność uważnego i otwartego słuchania słowa 
Bożego wskazuje przemiana, jaka dokonała się w sercach słuchaczy. 
Świadczy o niej płacz ludu, który poruszony do głębi usłyszanymi słowa-
mi, w ten sposób wyrażał swój smutek i żal z powodu wykroczeń przeciw 
Prawu Bożemu. Był to czytelny znak nawrócenia, który wykorzystuje Ez-
drasz, a także Nehemiasz i lewici, aby zachęcić wszystkich do radosnego 
świętowania, pełnego ufności w miłującą obecność Boga w swoim słowie 
i naznaczonego braterską miłością, która potrafi dzielić się z potrzebują-
cymi, aby wspólnie radować się Bogiem.

Psalm responsoryjny (Ps 19(18), 8-9.10 i 15)
Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
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sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą
słowa ust moich i myśli mego serca,
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

1. Modlitewną odpowiedzią na pierwsze czytanie są wybrane frag-
menty z Ps 19, który jest hymnem uwielbienia Boga. W pierwszej jego 
części wierzący wychwala porządek i niezawodność Bożego stworzenia 
(ww. 1-7. To dzięki niemu każdy może zaufać Bogu we wszystkim. Nato-
miast druga część psalmu (ww. 8-15) jest pochwałą Prawa Bożego, przez 
które Bóg wprowadza porządek w ludzkie serce, aby człowiek mógł żyć 
w prawdzie i wolności. Z tej pochwały korzysta dzisiejsza liturgia, aby 
w harmonii z pierwszym czytaniem wychwalać Boga za wspaniały i nie-
zwykły dar Jego Słowa.

2. Psalmista zaprasza nas, abyśmy z radością przyjęli dar Prawa Bo-
żego, nim się zachwycili i go całym sercem ukochali. Z tej racji używa 
licznych, bardzo sugestywnych określeń, aby przekonać nas do korzy-
stania z tego daru miłującego nas Boga. Boże Prawo jest bowiem dosko-
nałe, niezawodne, pokrzepia, uczy mądrości, raduje serce, oświeca oczy. 
Wszystko to jest możliwe, gdyż wraz z nim otrzymuje się łaskę samego 
Boga, która przemienia i umacnia do wypełnienia objawionej woli Bożej. 
Tak więc Prawo Boże nie jest przejawem jakiejś przemocy i tyranii Boga 
względem nas, ale przejawem Jego bezinteresownej miłości. Wobec niej 
pozostajemy jednak wolni i możemy powiedzieć Bogu „nie”. Nic więc 
dziwnego, że w psalmie pojawia się myśl o szczerości przed Bogiem, 
o pokornym uznaniu prawdziwości i słuszności Jego wyroków oraz mo-
dlitwa, aby nasze słowa i myśli podobały się Bogu. Jedynie w Nim jest 
bowiem nasza ostoja i zbawienie.

Drugie czytanie (1 Kor 12,12-30)
Bracia: 12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu człon-

ków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, 
tak też jest i z Chrystusem. 13 Wszyscy bowiem w jednym Duchu zosta-
li ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. 
14 Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. 15 Jeśliby noga 
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powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» – czy wsku-
tek tego rzeczywiście nie należy do ciała? 16 Lub jeśliby ucho powiedziało: 
«Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała» – czyż nie należałoby do 
ciała? 17 Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby 
całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie?

18 Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki umieszczając każdy 
z nich w ciele. 19 Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby cia-
ło? 20 Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. 21 Nie może 
więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: 
«Nie potrzebuję was». 22 Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te człon-
ki, które uchodzą za słabsze; 23 a te, które uważamy za mało godne szacun-
ku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się 
troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, 24 gdyż wobec tych, 
które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak 
ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało 
godne czci, 25 by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne 
członki troszczyły się o siebie nawzajem. 26 Tak więc, gdy cierpi jeden czło-
nek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi 
okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki.

27 Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi [Jego] człon-
kami. 28 I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proro-
ków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, 
potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, 
którzy przemawiają rozmaitymi językami. 29 Czyż wszyscy są apostołami? 
Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają 
moc czynienia cudów? 30 Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy 
wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?

1. W czytanym dziś fragmencie z 1 Listu do Koryntian św. Paweł 
wykorzystuje metaforę ludzkiego ciała, aby wyjaśnić tajemnicę Kościoła. 
Podstawą porównania jest organiczna jedność tegoż ciała, chociaż istnie-
je w nim wielość i różnorodność członków. W przypadku Kościoła jed-
ność tę stwarza sam Chrystus za pomocą tego samego Ducha. Wierzący 
w Chrystusa dzięki Niemu zostają włączeni w Jego mistyczne Ciało po-
przez chrzest „w jednym Duchu” i „napojenie jednym Duchem” poprzez 
eucharystię. To dzięki temu, w odróżnieniu od organizmu państwowego, 
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wszyscy w Kościele są równi w powołaniu i łasce. Tym samym nie mają 
już żadnego znaczenia i zostają zniesione wcześniejsze różnice religijne 
(bycie Żydem lub poganinem), czy też różnice społeczne (bycie niewol-
nikiem lub wolnym).

2. Jedność Ciała Chrystusa-Kościoła i wynikająca z niej równość 
wszystkich jego członków nie wyklucza jednak ich mnogości i różnorod-
ności. Wynikają one z różnych charyzmatów i funkcji pełnionych przez 
poszczególnych wiernych w Kościele. Jednak to dzięki nim Kościół może 
funkcjonować jako całość, rozwijać się i wypełniać swoją misję w świe-
cie. Oryginalność i wyjątkowość każdego członka w Kościele pochodzi 
od tego samego Ducha i ma na celu dobro całej wspólnoty. Dlatego nikt 
nie powinien czuć się w niej gorszym czy niepotrzebnym, albo też wy-
nosić się i wywyższać nad innych. Ukazując jedność Kościoła w jego 
różnorodności, apostoł wymienia na końcu różne charyzmaty i zadania 
z nimi związane. Na pierwszym miejscu stawia tych, którzy służą słowu 
Bożemu, a więc apostołów, proroków i nauczycieli. Następnie wylicza 
charyzmaty związane z czynieniem miłosierdzia, z zarządzaniem i z mo-
dlitwą językami. Różnorodność tych darów Ducha Świętego nie jest jed-
nak zagrożeniem jedności, ale ma jej służyć i ją budować.

3. Z tak ukazanej tajemnicy Kościoła wynikają pewne konkretne 
postawy i zadania. Aprobując wynikającą z daru Ducha Świętego ory-
ginalność i wyjątkowość każdego w Kościele, należy pamiętać o soli-
darnej współpracy dla dobra całej wspólnoty. Prawdziwym zagrożeniem 
jedności byłaby dominacja nad innymi, brak woli współpracy i służby, 
czy też tendencja do niezależności i separacji. Dlatego nikt nie może 
mówić o drugim: „nie jesteś mi potrzebny”. Co więcej, apostoł nazywa 
najbardziej niezbędnymi członkami te, które uchodzą „za słabsze”, czy 
„wstydliwe”. W ten sposób podkreśla on konieczność szczególnej troski 
o najsłabszych i najbardziej potrzebujących w Kościele.

Ewangelia (Łk 1,1-4; 4,14-21)
11 Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się 

dokonały pośród nas, 2 tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku 
byli naocznymi świadkami i sługami słowa. 3 Postanowiłem więc i ja zba-
dać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny 
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Teofilu, 4 abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci 
udzielono.

W owym czasie: 414 powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść 
o Nim rozeszła się po całej okolicy. 15 On zaś nauczał w ich synagogach, 
wysławiany przez wszystkich.

16 Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szaba-
tu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano 
Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie 
było napisane: 18 «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie na-
maścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił 
wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
19 abym obwoływał rok łaski Pana».

20 Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w syna-
godze były w Nim utkwione. 21 Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły 
się te słowa Pisma, któreście słyszeli».

1. Na treść dzisiejszej Ewangelii składają się dwa fragmenty z Ewan-
gelii Łukasza. Pierwszym z nich jest prolog do całego Łukaszowego dzie-
ła, w skład którego wchodzą także Dzieje Apostolskie. Ewangelista jako 
dobry historyk odsłania w nim proces powstawania swego dzieła. Swym 
początkiem sięga ono samego Jezusa Chrystusa, a więc „zdarzeń”, które 
za Jego sprawą „dokonały się pośród nas”. O wierny przekaz Jego słów 
i czynów zbawczych zadbali „naoczni świadkowie i słudzy słowa”. To 
z ich źródeł ustnych i pisanych korzystał Łukasz, który je „dokładnie 
zbadał” i „opisał”. Uczynił to nie tylko dla Teofila, pierwotnego adresata 
swego dzieła, ale dla każdego, kto chce przekonać się o „całkowitej pew-
ności” i wiarygodności swej chrześcijańskiej wiary.

2. W drugiej części czytanej dziś Ewangelii pojawia się fragment 
z opisu programowego wystąpienia Jezusa w synagodze rodzinnego Na-
zaretu. Poprzedza go krótkie streszczenie o początku Jezusowej działalno-
ści w Galilei (ww. 14-15). Rozpoczęła się ona w mocy Ducha Świętego, 
a jej zasadniczą treścią było systematyczne i wytrwałe nauczanie. W tym 
celu, wzorem wędrownych nauczycieli, Jezus korzystał z synagog, w któ-
rych koncentrowało się życie religijne Żydów. Od początku wystąpienia 
te cieszyły się wielkim powodzeniem, a Jezus zyskiwał coraz większe 
uznanie u ludzi i był „wysławiany przez wszystkich”.
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3. Z galilejskiej działalności Jezusa tylko Łukasz dokładnie opisuje 
Jego wystąpienie podczas synagogalnej liturgii w rodzinnym Nazarecie. 
Było ono Jego własną inicjatywą. Należy przypuszczać, że za sugestią 
przełożonego synagogi Jezusowi podano do czytania Księgę Izajasza. 
Treść czytania dotyczyła tego, o czym mówi cytat złożony z Iz 61,1-2 i Iz 
58,6. Odnosi się on do proroctwa o przyszłym Mesjaszu, który mocą Du-
cha Pańskiego przyniesie dobrą nowinę dla wszystkich ubogich. Spośród 
nich wymienia się więźniów, niewidomych i uciśnionych. To za sprawą 
Jego mesjańskiej działalności nastanie dla wszystkich niekończący się, 
jubileuszowy „rok łaski Pana”, z możliwością zbawczej przemiany ludz-
kiej egzystencji naznaczonej różnego rodzaju ubóstwem i niewolą.

4. Kiedy Jezus odczytał tekst proroka Izajasza, oddał święte zwoje 
słudze usługującemu w liturgii i w postawie siedzącej zaczął swój ko-
mentarz. Mieszkańcy Nazaretu z napięciem oczekiwali wyjaśnienia, kto 
jest tym zapowiadanym Mesjaszem. Tymczasem Jezus, ku zaskoczeniu 
wszystkich, tajemniczo oświadczył: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
któreście słyszeli”. W ten sposób, Nauczyciel nie dając gotowej odpo-
wiedzi, zaprosił słuchaczy do odkrywania w Nim zbawczego działania 
Boga. Użycie przysłówka „dziś” wskazuje, że od Jego pobytu w synago-
dze już rozpoczyna się aktualizacja zbawczego „teraz”. Chcąc przekonać 
się o tym, wystarczy tylko uwierzyć w Jezusa Mesjasza – namaszczonego 
Duchem Pańskim i otworzyć się na zbawczą moc Jego słowa.
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II. Propozycja homilii
Każdy dzień Pański, dzień zmartwychwstania Jezusa, jest zawsze 

nową niedzielą ze względu na wybrane i głoszone w niej słowo Boże. 
Zgodnie z liturgicznym kalendarzem, w cotygodniowym rytmie, prze-
kazuje ono określone przesłanie, które staje się punktem odniesienia dla 
wiary i życia każdej chrześcijańskiej wspólnoty. Tak jest w każdą nie-
dzielę całego roku liturgicznego. Uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, 
nie zastanawiamy się jednak nad tym, czy w należyty sposób korzystamy 
z czytanego w niej słowa Bożego. Godną pochwały jest więc inicjatywa 
papieża Franciszka, aby dzisiejsza niedziela zwykła w ciągu roku była 
w całym Kościele w szczególny sposób poświęcona słowu Bożemu po-
przez celebrację, refleksję i apostolat biblijny. Dlatego rozważając prze-
znaczone na dziś słowo Boże, podejmijmy refleksję nad tym, jak winni-
śmy z niego korzystać i nim żyć w naszej codzienności.

1. Zauważmy najpierw, że od słowa Bożego zaczyna się zawsze jakiś 
nowy etap w życiu wierzących. Potwierdza to inicjatywa kapłana Ezdra-
sza, który postanowił, aby po powrocie z niewoli babilońskiej i odbudowie 
świątyni cały naród izraelski wrócił do Bożego Prawa. Uznał bowiem, że 
jedynie na słowie Bożym można oprzeć odnowę życia religijnego i spo-
łecznego w nowej, powygnaniowej rzeczywistości. Wymownym znakiem 
tego powrotu do słowa Bożego było powszechne narodowe czytanie Pra-
wa w Święto Namiotów na dziedzińcu odnowionego domu Bożego.

Również Jezus swoją publiczną działalność rozpoczął od uroczystej 
programowej proklamacji dobrej nowiny. Uczynił to w synagodze rodzin-
nego Nazaretu podczas nabożeństwa szabatowego. W ten sposób nie tylko 
podkreślił wielką rolę słowa Bożego w pogłębianiu relacji z Bogiem, ale 
poprzez swój komentarz wskazał na potrzebę odczytania jego aktualności 
w rozpoczętej przez siebie misji głoszenia dobrej nowiny.

Zmartwychwstały Jezus czyni to nadal, kiedy uczestnicząc w niedziel-
nej Eucharystii, dzięki Duchowi Świętemu przyjmujemy słowo Boże, aby 
jego mocą rozpocząć nowy tydzień naszego życia. W ten sposób niedziela 
staje się dla nas szczególnym punktem odniesienia. Daje nam bowiem 
szansę odkrycia w Chrystusie nowości chrześcijańskiego życia w kon-
tekście tego, co aktualnie przeżywamy i czego doświadczamy w naszej 
codzienności.
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Dodatkowym atutem naszego udziału w niedzielnej Eucharystii jest 
możliwość wspólnotowego słuchania słowa Bożego, odczytywania go 
i przeżywania we wspólnocie Kościoła. On zaś, jak dziś przypomniał 
nam św. Paweł, jest Ciałem Chrystusa. Tworzy go wspólnota tych, którzy 
„w jednym Duchu zostali ochrzczeni” i gromadzą się na Eucharystii, aby 
„napoić się jednym Duchem”. Tym napojem Ducha – „wodą żywą” jest sło-
wo Boże, które napełnia wierzących Bożym życiem. Bez niego wspólnota 
Chrystusowego Ciała traci swą tożsamość, możliwość wzrostu i duchowego 
rozwoju. Widać to na przykładzie tych wspólnot chrześcijańskich, których 
członkowie rezygnują z udziału w niedzielnej Eucharystii i pozbawiają się 
możliwości słuchania słowa Bożego we wspólnocie Kościoła.

2. Doceniając wspólnotowe słuchanie słowa Bożego w ramach litur-
gii, musimy jednak zdawać sobie sprawę z jakości naszego zaangażowa-
nia w ten proces. W bardzo obrazowy sposób wyjaśniają nam to dzisiejsze 
czytania mszalne. Z pierwszego czytania bardzo pouczający jest przykład 
uczestników Ezdraszowej liturgii, którzy aktywnie, z wielkim szacunkiem 
i przez wiele godzin słuchali czytanych tekstów Prawa Bożego i przyjmo-
wali ich tłumaczenie. Czynili to w duchu głębokiej wiary w niezwykłą 
wartość i moc Bożego słowa. Świadczą o tym ich modlitewne gesty i sło-
wa oraz koncentracja na słuchaniu w atmosferze ciszy i skupienia. Jakże 
wiele moglibyśmy się od nich nauczyć, abyśmy biorąc udział w liturgii 
Słowa, nie byli jak niemi i obojętni widzowie, ale aktywni i korzystający 
z niej uczestnicy.

Wielką pomocą w zrozumieniu czym jest słowo Boże i jak należy go 
przyjmować jest także przesłanie dzisiejszego psalmu responsoryjnego 
po pierwszym czytaniu. Otóż psalmista odnosi do niego szereg określeń, 
aby przy ich pomocy uświadomić nam jego ważność i skuteczność. Mó-
wiąc, że Prawo Pańskie jest „doskonałe” i „niezawodne”, chce podkreślić 
jego niepodważalny autorytet i jego zbawczą skuteczność. Dzięki niej 
może być pomocą na trudnych i skomplikowanych drogach ludzkiego 
życia: ucząc mądrości, pokrzepiając duchowe siły, wprowadzając radość 
i oświecając oczy wiary, by nie zagubić się pośród ciemności tego świata. 
To doświadczenie regularnie może stawać się również naszym udziałem, 
kiedy z wiarą będziemy otwierać się na łaskę, jaką przynosi nam słowo 
Boże w liturgii każdej niedzielnej Eucharystii.
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Jako chrześcijanie w słuchaniu i przyjmowaniu słowa Bożego zawsze 
musimy pamiętać jeszcze o tym, abyśmy czynili to tak jak uczy nas tego 
Chrystus. On bowiem jak to oświadczył w synagodze Nazaretu, stał się 
Słowem wcielonym. Skoro bowiem w Jezusowym „dziś” spełnia się Iza-
jaszowe proroctwo o Mesjaszu, to wraz z Nim nadszedł już ostateczny 
czas zbawienia i łaski. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Jego zbaw-
cze „dziś” jest nadal aktualne i żywe w Kościele dzięki Duchowi Świę-
temu. Dlatego postawa rodaków słuchających Jezusa winna być również 
naszym udziałem. Łukasz zaznaczył, że „oczy wszystkich były w Nie-
go utkwione”. Wyrażenie to oznacza postawę oczekiwania, koncentracji 
i uwagi. Kiedy my dziś słuchamy słowa Bożego, to z wiarą mamy także 
wpatrywać się w Jezusa, aby w Nim odkrywać sposób i moc do jego wy-
pełnienia. Tylko wówczas dzięki Niemu będziemy doświadczać owoców 
nowego życia w Duchu Świętym.

3. Pamiętajmy, że prawdziwe zaangażowanie w słuchanie słowa 
Bożego zawsze powinno zaowocować jakimś nawróceniem i przemianą 
życia. Przykładem tego jest zachowanie Izraelitów po wysłuchaniu Ez-
draszowej lektury Bożego Prawa. Jego zbawcza skuteczność ujawniła 
się w płaczu całego ludu, który w ten sposób wyrażał swój żal i skruchę 
z powodu niewierności i wykroczeń względem objawionej woli Bożej. 
Był to czytelny znak nawrócenia i duchowej przemiany wszystkich mocą 
usłyszanego słowa Bożego.

Warto zapytać siebie, czy w podobny sposób korzystam ze słowa Bo-
żego podczas niedzielnej Eucharystii. Przecież ono zawsze w jakiś sposób 
winno mnie wewnętrznie poruszyć, zakwestionować mój spokój, wyrwać 
z lenistwa i marazmu duchowego. Do istoty słowa Bożego należy bo-
wiem ujawniać prawdę o naszym wnętrzu, to co jest naprawdę ważne dla 
Boga, ale także dla naszego zbawienia. Zależy to jednak od naszej zgody 
na takie działanie i na ujawnienie nam tego, co dotąd było nam nieznane, 
albo wstydliwe czy trudne do przyjęcia. Wymaga to od nas prawdziwej 
pokory i szczerości przed Bogiem, o co modlimy się słowami psalmu 
po pierwszym czytaniu. Jedynie pokorne przyjęcie światła słowa Boże-
go umożliwia nam dostrzeżenie i akceptację prawdy o nas samych. Bez 
tego będziemy koncentrować się tylko na biblijnych faktach z przeszło-
ści, a tymczasem słowo Boże ukazuje nam prawdę o nas samych i wzywa 
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do współpracy z Duchem Świętym. Nam pozostaje więc prosić i pokornie 
przyjmować to, co jest nam ukazywane dla naszego zbawienia. Stopień 
tego światła będzie tym większy, im w większej prawdzie zobaczymy 
siebie w „lustrze” słowa Bożego.

4. Bezpośrednim owocem nawrócenia w świetle słowa Bożego jest 
zawsze radość z doświadczenia jego zbawczej mocy oraz gotowość do 
dzielenia się braterską miłością z najbardziej potrzebującymi. Do takie-
go świętowania zachęcają nawróconych Izraelitów przewodzący liturgii 
Ezdrasz, Nehemiasz i lewici. Taka też winna być konsekwencja naszego 
nawrócenia w świetle przyjętego na Mszy świętej słowa Bożego. W miej-
sce smutku i przygnębienia ono zawsze przynosi radość i nadzieję. A jeśli 
Bóg wkracza w życie przyjmujących Jego wolę, to wówczas słowo Boże 
udziela też potrzebnej mocy do jej realizacji. Dzięki tej mocy możliwe 
jest ponowne wejście do swej rodzinnej i kościelnej wspólnoty z nowym 
zapałem do braterskiej służby i miłości.

Na taką perspektywę naszego życia zwrócił nam dziś uwagę św. Pa-
weł, używając na określenie Kościoła metafory ludzkiego ciała. W ten 
sposób chciał podkreślić, że w kościelnej wspólnocie pomimo różno-
rodności jej członków, każdy jest tak samo ważny i potrzebny. Jednak 
oryginalność i wyjątkowość każdego, jaka wynika z rozmaitości darów 
Ducha Świętego, powinna służyć dobru całej wspólnoty. Jedność Chry-
stusowego Ciała domaga się więc solidarnej współpracy wszystkich jego 
członków. Wszyscy bowiem są sobie potrzebni. Co więcej, ci najsłabsi 
i zda się wstydliwie niedostrzegani, powinni być przedmiotem szczegól-
nej troski. A wśród różnych charyzmatów i zadań św. Paweł na pierw-
szym miejscu stawia w Kościele te, które służą słowu Bożemu, a więc 
posługę apostołów, proroków i nauczycieli. Słowo bowiem określa naszą 
chrześcijańską tożsamość. Jeśli się nim karmimy, żyjemy nim i głosimy 
go innym, prawdziwie stajemy się Chrystusowym Kościołem. Dlatego 
dołóżmy wszelkich starań, aby każda niedziela w ciągu roku liturgiczne-
go była dla nas naprawdę niedzielą słowa Bożego, w taki sposób jak to 
sobie dziś uświadomiliśmy.
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III. Modlitwa powszechna wiernych
K. Zgromadzeni w naszej parafialnej wspólnocie na słuchaniu słowa 

Bożego i sprawowaniu najświętszej ofiary Mszy świętej, z ufnością za-
nieśmy do Boga nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy na całej ziemi, aby dla 
wszystkich jego członków słowo Boże było utwierdzeniem wiary, stałym 
pokarmem modlitwy i życia duchowego.

2. Módlmy się za wszystkich powołanych do pełnienia posługi pa-
sterskiej w Kościele, aby napełnieni – jak Chrystus – mocą Bożego Ducha 
gorliwie i odważnie spełniali wszystkie swoje powinności i zadania.

3. Módlmy się za podzielonych chrześcijan, aby mocą Ducha Świę-
tego swoją modlitwą i świadectwem życia przybliżali dzień pojednania 
i zjednoczenia w jednym Kościele.

4. Módlmy się za ogólnopolskie Dzieło Biblijne noszące imię świę-
tego Jana Pawła II, aby poprzez zaangażowanie ludzi zrzeszonych w tym 
stowarzyszeniu było w naszej Ojczyźnie żywym pomnikiem wielkiego 
Rodaka rozmiłowanego w słowie Bożym.

5. Módlmy się za wszystkich błądzących i szukających prawdy, 
aby w Piśmie Świętym znaleźli światło, które oświeca życie i nadaje mu 
prawdziwy sens.

6. Módlmy się za naszą parafię, nasze rodziny i nas samych, aby 
obecność wśród nas natchnionego słowa Bożego pogłębiała naszą wiarę 
i wzajemną miłość na każdy dzień życia.

K. Panie, który przez przyjście Twojego Syna na ziemię spełniłeś 
wszystkie zapowiedzi proroków, wysłuchaj próśb i modlitw zgromadzo-
nych w tej świątyni wiernych, których serca z nadzieją są w Nim utkwio-
ne. Który żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki wieków.
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3. XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny (1-7.05.2022 r.)

Konferencje formacyjne:
Metafory słowa Bożego. Szkice z duchowości biblijnej

1. Ziarno, nasienie
Rozpocznijmy od pierwszej metafory słowa Bożego, jaką jest obraz 

ziarna. Użył go Jezus w przypowieści o siewcy. Występuje ona w każdej 
z Ewangelii synoptycznych, ale jedynie u Łukasza ziarno wprost iden-
tyfikowane jest ze słowem Bożym. Tylko ten ewangelista w wyjaśnie-
niu przypowieści podaje takie oświadczenie Jezusa: „Ziarnem jest słowo 
Boże!” (Łk 8,21). W ten sposób Jezus chce wskazać na wielką wartość 
i znaczenie słowa Bożego. Jest ono ukryte, tak jak w małym ziarnie ukry-
te są możliwości jego wzrostu i rozwoju. Ale nawet jedno ziarno, gdy 
obumrze, zamienia się w wiele ziaren. Jest więc skarbem zapewniającym 
pokarm, a jednocześnie przyszłe plony. Taka też jest wartość Bożego sło-
wa, które zapewnia pokarm duchowy i gwarantuje duchowy wzrost temu, 
kto go z wiarą przyjmuje.

Dlatego Jezus nie koncentruje się na samym ziarnie, ani nawet na 
siewcy, ale na losie rzucanego przez niego ziarna. Zależy on od jakości 
gleby, na którą pada ziarno. Tak też jest w przypadku słowa Bożego, które 
trafia do różnego rodzaju słuchaczy.

Pierwszym rodzajem gleby jest droga, która nie stwarza ziarnu od-
powiednich warunków. Nic dziwnego, że ziarno, które na nią pada zosta-
je podeptane i wydziobane przez ptaki (Łk 8,5). Taki los spotyka słowo 
Boże u tych, którzy pozostają obojętni wobec usłyszanego słowa. Nie 
zajmują wobec niego żadnej aktywnej postawy. Ich obojętność jest wy-
razem lekceważenia słowa, a nawet pogardy względem niego. Pozostają 
przy swoim sposobie życia, przy swojej drodze. Ich serce jest otępiałe 
i zatwardziałe na wolę Bożą.

Dlatego w wyjaśnieniu tego obrazu Jezus wskazuje na diabła (diabo-
los – ten, który oskarża, okłamuje), który korzysta z takiego stanu ludzkie-
go serca i jako wróg człowieka „porywa słowo”. Jeśli bowiem człowiek 
go nie strzeże i nie zależy mu na nim, wtedy diabeł ma łatwość przystę-
pu do ludzkiego serca i wykrada słowo Boga. Tym samym uniemożliwia 



148 Zamieszkać w Słowie

wiarę, która rodzi się ze słuchania Boga, przez co pozbawia człowieka 
możliwości zbawienia (Łk 8,12).

Inny jest los ziarna, które pada na skałę. Oczywiście nie chodzi o cał-
kowicie nagą skałę, ale o taką, która przykryta jest cienką warstwą gleby. 
Ona jest jednak bardzo płytka i nie jest w stanie utrzymać wilgoci po-
trzebnej do wzrostu ziarna, które zakiełkowało. Dlatego gdy przychodzi 
upał, z braku odpowiedniej ilości wilgoci usycha (Łk 8,6).

Obraz ten ilustruje zachowanie tych słuchaczy słowa Bożego, którzy 
mają słomiany zapał, szybko zniechęcają się i tracą ducha. Brakuje im 
mocnej wiary. Dlatego kiedy przychodzą rozmaite życiowe trudności, re-
zygnują z wierności Bogu i Jego słowu. Zapominają o tym, że każda pró-
ba stanowi swoisty test ukazujący prawdziwą wartość człowieka, jakość 
jego wiary i miłości do Boga.

Trzeci obraz odsłania sytuację ziarna posianego między ciernie. Są 
one tak bardzo żywotne, że potrafią zagłuszyć wszystko, co rośnie między 
nimi. Taki też jest los zboża wyrosłego z ziarna, które rosnąc pośród cier-
ni, nie jest w stanie wydać oczekiwanego owocu (Łk 8,7).

W wyjaśnieniu tego obrazu Jezus poucza, że chodzi o tych, którzy 
całkowicie pochłonięci są troską o siebie i swój świat. Ich życie pełne 
jest spraw, które ich rozpraszają i odciągają od trzymania się Bożej nauki. 
Tymi przeszkodami są: życiowe troski, bogactwo, oraz rozkosze i przy-
jemności życia. One wszystkie są w stanie pochłonąć całą uwagę człowie-
ka i całkowicie zamknąć go na słowo Boże, uniemożliwiając tym samym 
jakiekolwiek dobre owoce jego życia duchowego.

Wreszcie czwarte ziarno pada w ziemię żyzną i mając właściwe wa-
runki do rozwoju, wydaje stokrotny plon, przerastający wszelkie oczeki-
wania (Łk 8,8a).

Ten obraz oznacza tych, którzy idealnie odnoszą się do słowa Bo-
żego (Łk 8,15). Przede wszystkim przyjmują go „sercem szlachetnym 
i dobrym”. Oba przymiotniki podkreślają prawość, wielkoduszność i czy-
stość ludzkiego serca, które harmonizuje z naturą świętego i życiodajnego 
słowa. Tylko takie serce po napełnieniu się słowem Bożym zdolne jest go 
zatrzymać, nieustannie rozważać i dostosowywać do niego swoje życie. 
Słuchacze o takim sercu odznaczają się też wytrwałością i stałością w słu-
chaniu słowa Bożego.
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Dzięki takim postawom słuchacz słowa Bożego może cieszyć się bo-
gactwem jego owocowania w swoim życiu. Ostatecznie zależy to od za-
sadniczej postawy, jaką jest słuchanie. Dlatego Jezus kończy swą przypo-
wieść wezwaniem: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha” (Łk 8,8b).

W świetle Jezusowej przypowieści o siewcy uświadomiliśmy sobie 
naszą odpowiedzialność za przyjmowane słowo Boże. To od tego, na ile 
i jak zagości ono w naszym sercu, zależy nasz duchowy rozwój. Stąd tak 
ważna jest umiejętność rozeznawania duchowego, które przede wszyst-
kim powinno dotyczyć tego, co nam przeszkadza w przyjmowaniu słowa 
Bożego oraz jaka jest jakość naszego słuchania i posłuszeństwa Bogu.

Miejmy to zawsze na uwadze, aby na miarę naszych możliwości sło-
wo Boże wydawało w naszym życiu stokrotny plon.

2. Lampa i światło
Powiązanie obydwu obrazów wynika z tego, że symboliczne znacze-

nie lampy jest ściśle związane z symboliką światła. Trzeba powiedzieć, że 
światło jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych biblijnych 
symboli.

Znaczenie światła wynika nie tylko z faktu, że bez niego nie ma żad-
nego życia i jest niezbędne do fizycznego widzenia czegokolwiek, ale 
także z jego kluczowej roli w życiu duchowym. Jego duchowy charakter 
przejawia się w tym, że stanowi podstawę poznania i moralnych wyborów 
człowieka.

W symbolice biblijnej światło jest szeroko używanym atrybutem 
Boga; wyrazem tego, co niematerialne i nieuchwytne. Dlatego dobrze 
się nadaje do przedstawiania duchowej natury Boga. Najbardziej zwięź-
le wyrażona jest ta prawda w 1 J 1,5: „Bóg jest światłością, a nie ma 
w Nim żadnej ciemności”. W Starym Testamencie mówi się o „światłości 
oblicza Boga” (Ps 4,7), a Jego chwałę łączy się wprost ze światłem, któ-
rym „okrywa się jak płaszczem” (Ps 104,2). Wymowne są też prorockie 
stwierdzenia: „wspaniałość Jego podobna do światła, promienie z rąk Jego 
tryskają, w nich to ukryta moc Jego” (Ha 3,4); czy też inne: „światłość 
mieszka u Niego” (Dn 2,22). Podobnie o Bogu wyraża się Nowy Testa-
ment. Warto przywołać choćby jeden tekst z 1 Tm 6,16, w którym o Bogu 
mówi się jako „jedynym, mającym nieśmiertelność, który zamieszkuje 
światłość niedostępną”. W Izajaszowej wizji ostatecznego zwycięstwa 
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wybranych pojawia się zapewnienie: „Pan będzie ci wieczną światłością” 
(Iz 60,19.20).

Będąc obrazem Boga, światło nabiera szczególnego znaczenia jako 
symbol Mesjasza. Prorok Izajasz przepowiedział: „Naród kroczący 
w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mro-
ków światło zabłysło” (Iz 9,1). Jezus odniósł to proroctwo do samego sie-
bie (Mt 4,15-16). W swej pieśni Symeon nazwał Chrystusa „światłem na 
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2,32). Jan w prologu 
swej Ewangelii, wychwalając wcielone Słowo, wielokrotnie używa me-
tafory światła na określenie osoby Jezusa Chrystusa (J 1,4.5.7.8.9). Sam 
Jezus nazwał siebie „światłością świata” (J 8,12) i powiedział, że „przy-
szedł na świat jako światło, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie pozosta-
wał w ciemności” (J 12,46). To Jezus – prawdziwa Światłość wyzwala 
ludzi spod władzy ciemności i jak powie św. Paweł, Bóg Ojciec przez 
Niego uzdalnia wierzących do „uczestnictwa w dziale świętych w świa-
tłości” (Kol 1,12).

Ponieważ Bóg Ojciec i Jego Syn Jezus Chrystus są światłością, świa-
tło stało się naturalnym symbolem Bożego objawienia prowadzącego do 
zbawienia i nowego życia. Dlatego symbol światła Biblia odnosi do rze-
czywistości Prawa i Bożej Mądrości, z których płynie oświecenie doty-
czące sensu życia i postępowania prowadzącego do pełni życia.

Psalmista wychwala Pana, bo Jego przykazanie „jaśnieje i oświe-
ca oczy” (Ps 19,9). Według Księgi Mądrości światło Pana to rzeczywi-
stość niezniszczalna, pewna, ukazująca bezbłędnie drogę (Mdr 18,3-4). 
A przez proroka Izajasza, w obliczu sądu nad światem, Bóg obiecuje: 
„Ode Mnie wyjdzie pouczenie, a Prawo moje wydam jako światłość dla 
ludów” (Iz 51,4).

Podobnie Biblia mówi o Mądrości Bożej. Syrach obiecuje, że bło-
gosławionym będzie ten, kto zajmie się Bożą Mądrością. Wówczas „we 
wszystkim sobie poradzi, gdyż Boża Mądrość jest światłem Pana” (Syr 
50,28-29). Według autora Księgi Mądrości Boża Mądrość jest „odbla-
skiem wieczystej światłości” (Mdr 7,26). To ona oświetla drogę człowie-
ka i pozwala mu dokonywać właściwych wyborów.

Po tym krótkim przybliżeniu biblijnej symboliki światła przejdźmy 
do dwóch istotnych miejsc w Piśmie Świętym, w których światło bez-
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pośrednio odnosi się do słowa Bożego poprzez wykorzystanie metafory 
lampy. Otóż w Ps 119,105 pojawia się sentencja: „Twoje słowo jest lampą 
dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce’. W ten sposób psalmista, 
używając paralelnej do światła metafory lampy, wysławia słowo Boże. 
Dla wierzących to ono jest źródłem światła, rozpraszającym mroki na 
ścieżkach ludzkiego życia. Wiemy, że lampa rzuca tyle światła, by można 
było zrobić następny krok. Podobnie stała obecność słowa Bożego po-
trzebna jest w życiowej wędrówce, aby każdy krok był podjęty z rozwagą 
i odpowiedzialnie. Szczególnie dotyczy to ważnych i kluczowych decyzji 
życiowych. Bez światła Bożego słowa trudno o właściwe wybory, zwłasz-
cza w ciemnościach, które są symbolem zła, niebezpieczeństwa i śmierci.

Natomiast zgaszenie lampy wprost oznacza powrót do ciemności. Tak 
też dzieje się w przypadku, gdy słowo Boże już nie rozświetla ludzkiego 
życia. A przecież w nim jest jedynie prawdziwe życie (J 1,4). Odejście od 
słowa Bożego poprzez nieprzestrzeganie praw Bożych kończy się zgubą 
i życiową klęską. Przestrzega przed nią, używając metafory lampy, nastę-
pujący fragment z Księgi Hioba: „Tak światło grzesznika zagaśnie, a jego 
płomień nie błyśnie, światło się ściemni w namiocie, a lampa nad nim 
przygaśnie” (Hi 18,5-6; por. także Prz 4,19; 24,16). Paląca się lampa jest 
więc symbolem czuwania, odpowiedzialności i gotowości na spotkanie 
z przemawiającym, czy przychodzącym Panem (por. Mt 25,1-13).

Metaforę lampy na oznaczenie Pisma Świętego wykorzystuje także 2 
List św. Piotra w dłuższym fragmencie 1,19-21. Piotr do Pisma Święte-
go odnosi w nim określenie „mocniejsza prorocka mowa”. W ten sposób 
podkreśla, że cała Biblia w proroczy sposób prowadzi do objawienia Je-
zusa Chrystusa jako Syna Bożego. Dzięki temu stanowi trwały i mocny 
fundament chrześcijańskiej wiary. Dlatego apostoł dyskretnie i mądrze 
poucza chrześcijan: „(...) dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwa-
li jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, 
a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach” (2 P 1,19).

„Trwanie przy lampie” oznacza uważne zwrócenie się ku słowu Boże-
mu, traktowanie go na serio, z wielką odpowiedzialnością. Taką postawę 
uzasadnia fakt, że lampa „świeci w ciemnym miejscu”. Ten obraz opisuje 
świat pogrążony w ciemnościach grzechu, kłamstwa, rozpaczy i śmierci 
(por. J 1,5; Ef 6,12; 1 Tes 5,4-5; 1 J 2,8). Pośród tej mrocznej, brudnej 
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i fałszywej rzeczywistości rozbłyska słowo Boże, niosąc światło prawdy 
i oczyszczenia. I tak będzie aż do powtórnego przyjścia Chrystusa, kie-
dy Jego obecność już na zawsze wypełni serca wierzących i pozwoli im 
poznać całą prawdę o sobie i o Bogu. Zanim to się stanie, potrzeba trwać 
przy świetle słowa Bożego.

Na koniec Piotr dopowiada jeszcze jeden istotny szczegół. Korzysta-
nie ze światła słowa Bożego nie może być realizowane według własnych, 
subiektywnych przemyśleń, ale w świetle Ducha Świętego i całej nauki 
apostołów, którzy przemawiali i pisali napełnieni tym Duchem. A jedynie 
On jest gwarantem objawionej prawdy i źródłem zbawczej mocy słowa 
Bożego.

Niech rozważanie metafory słowa Bożego jako lampy i światła prze-
kona nas do potrzeby korzystania z Biblii, aby w ciemnościach świata być 
blisko światła Bożego objawienia i żyjąc według niego, podążać drogą 
prowadzącą do życia wiecznego.

3. Ogień
Metafora ognia jest bliska metaforze lampy i światła, ale oddaje 

pewien nowy aspekt rzeczywistości, jaka kryje się w słowie Bożym. 
Zanim przybliżymy go na konkretnych przykładach, zwróćmy najpierw 
uwagę na znaczenia, jakie w Biblii przybiera ogólnie mówiąc symboli-
ka ognia.

Trzeba podkreślić, że ogień jest szczególnie częstym symbolem istoty 
i działania Bożego. Wskazuje na obecność Boga, symbolizuje Jego niety-
kalność i transcendencję. Jego objawieniu na Synaju towarzyszą grzmoty 
i błyskawice. Cała góra była spowita obłokami dymu, gdyż „Pan zstąpił 
na nią w ogniu” (Wj 19,16-18). Bóg prowadził Izraela przez pustynię 
w słupie obłoku w ciągu dnia i w słupie ognia w nocy (Wj 13,21). W Eze-
chielowej wizji Boga ukazał się „wieki obłok i ogień płonący oraz blask 
dokoła Niego” (Ez 1,4), a w Księdze proroka Daniela mowa jest o ma-
jestacie Boga, „którego tron jest z ognistych płomieni, a jego koła jak 
płonący ogień” (Dn 7,9). Duch Święty zstępuje na apostołów i zebrany 
wokół nich Kościół w postaci ognistych języków (Dz 2,3). A w Apoka-
lipsie Syn Człowieczy ukazuje się z oczyma pełnymi płomieni ognia (Ap 
1,14; 19,12).
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W drugiej grupie tekstów metafora ognia służy wyrażeniu procesu 
oczyszczenia. Ogień spalając wszystko, co znajduje się w jego zasięgu, 
usuwa to, co nieczyste lub co może być szkodliwe dla człowieka. Oczysz-
czenia w ogniu domaga się spotkanie ze świętym Bogiem. W momencie 
swego powołania w świątyni Izajasz widział tylko dym i był przekonany, 
że umrze, jako że zbliżył się do świętości Boga. Wówczas jeden z sera-
finów rozpalonym węglem wziętym z ołtarza oczyścił jego wargi, przy-
gotowując go do głoszenia słowa Bożego (Iz 6). Działanie oczyszczają-
ce i przemieniające Boga w odniesieniu do wybranych ilustruje ognisty 
piec upokorzeń czy ucisku, jaki ich dotyka. W Księdze Mądrości Syracha 
czytamy: „Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu 
poniżenia” (Syr 2,5; por. Dn 3).

Związek oczyszczenia z metaforą ognia widoczny jest także w No-
wym Testamencie. Dla przykładu można wskazać choćby misję Jezusa 
– Mesjasza, którą Jan Chrzciciel przedstawia jako oczyszczenie wybra-
nych, poprzez „chrzest Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3,10-12) To dzię-
ki oczyszczeniu przestaje istnieć przedział pomiędzy Bogiem i człowie-
kiem, przez co staje się on zdolny do oddania się Bogu aż po całkowity 
dar samego siebie. Jeśli Jezus mówi, że „każdy ogniem będzie posolony” 
(Mk 9,49), ma na myśli cały proces sądu i oczyszczenia, jakiemu poddany 
jest każdy człowiek, aby mógł dostąpić zbawienia. Na jego konieczność 
wskazuje Orygenes w znamiennym powiedzeniu, jakie wkłada w usta Je-
zusa: „Kto jest blisko mnie, jest blisko ognia; kto zaś jest daleko ode 
mnie, jest też daleko od Królestwa”.

Są jeszcze takie teksty w Biblii, w których ogień jest narzędziem sądu 
Bożego, sprowadzającego całkowitą zagładę na bezbożnych. Jest mowa 
o nim w opisie zniszczenia Sodomy i Gomory (Rdz 19,24) oraz w mowach 
prorockich, zapowiadających ukaranie zarówno narodów pogańskich, jak 
i niegodziwie postępujących członków narodu wybranego. Wprawdzie 
również sąd wiąże się z oczyszczeniem, ale w tych przypadkach chodzi 
o radykalne i skuteczne oczyszczenie od zła i grzechu. Ta symbolika ści-
śle łączy się z dniem ostatecznym, w którym ogień zostanie użyty przez 
Boga do zniszczenia Jego przeciwników (Iz 66,24; Dn 7,11; Ml 3,19). 
W tym przypadku symbolizuje on absolutną bezwzględność Boga wobec 
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zła i grzechu. Ogień sądu staje się bezwzględną karą, która spada na za-
twardziałego grzesznika.

Po tym ogólnym naświetleniu biblijnej symboliki ognia, zauważmy 
jej związek ze słowem Bożym. Zacznijmy od sceny powołania Mojżesza, 
w której Bóg ukazuje się mu na pustyni, na Bożej górze Horeb, w pło-
nącym krzewie (Wj 3,1-15). To ten znak staje się dla niego obrazem ma-
jestatu i bliskości Boga, dzięki któremu wchodzi z Nim w dialog. Moż-
liwość ta wiąże się jednak z koniecznością pokory, którą wyraża nakaz 
zdjęcia sandałów z nóg oraz poczuciem niegodności wyrażonej przez gest 
zasłonięcia twarzy.

Dla nas takim „płonącym krzewem” jest Biblia, nazywana „księgą 
ognia”. To z niej, z jej wnętrza, dochodzi do nas głos Boga, który jest 
„Ogniem trawiącym” (Pwt 4,2). Chcąc go usłyszeć, należy otworzyć się 
na Ducha, który rozpala słowa Boga, płynące z litery tekstu. Trzeba go 
jednak traktować jako „ziemię” – miejsce, po którym stąpa się z wielką 
pokorą i uniżeniem. Wówczas słowa Pisma Świętego sprawią, iż będzie 
płonął w nas wciąż nowy ogień Bożej prawdy i miłości, która jest Jego 
„płomieniem” (Pnp 8,6-7).

Szczególnym świadkiem działania słowa Bożego jak ognia jest pro-
rok Jeremiasz. Ponieważ słowo Boże prowadziło go po drogach trudnej, 
ale zwycięskiej wiary, nosił je w swym sercu na kształt palącego ognia. 
Jednak pośród cierpienia, niezrozumienia i samotności Bóg zapewniał go: 
„Oto uczynię słowa moje ogniem w twoich ustach, a lud ten drwami, któ-
re ogień pochłonie” (Jr 5,14). A wobec zepsucia narodu i nadużyć fałszy-
wych proroków przekonywał go o mocy otrzymanego słowa, które miał 
głosić: „Czy moje słowo nie jest jak ogień – wyrocznia Pana – czy nie jest 
jak młot kruszący skałę?” (Jr 23,29). Wprawdzie głoszenie tegoż słowa 
kosztowało go bardzo wiele i rodziła się pokusa rezygnacji z misji pro-
rockiej, wyznaje: „Wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący 
się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem” 
(Jr 20,9).

Na przykładzie Jeremiasza widzimy, że posłuszeństwo słowu Boże-
mu musi wiązać się z cierpieniem i wewnętrzną walką, czy warto być 
mu wiernym. Wówczas ono musi zwyciężyć w nas, całkowicie wziąć 
nas w swoje posiadanie, przemienić nas i przepalić jak ogień. Jeśli słowo 
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Boże uratuje nas, wtedy głoszone innym i dla nich będzie skuteczne. Je-
śli wpierw w nas stanie się oczyszczającym i przemieniającym ogniem, 
wówczas dokona też tego u tych, do których jesteśmy posłani w ramach 
swego powołania i życiowej misji.

Dla zrozumienia metafory ognia w odniesieniu do słowa Bożego war-
to jeszcze przywołać wyznanie uczniów z Emaus: „Czy serce nie rozpala-
ło się w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 
24,32). Słowa te wypowiedzieli uczniowie, gdy rozpoznali zmartwych-
wstałego Jezusa. Wówczas uświadomili sobie, że słowa Pisma, które 
wcześniej wyjaśniał im w drodze, już rozpalały ich serca i prowadziły 
do otwarcia ich oczu na Jego nową obecność. Nam również potrzebne 
są takie spotkania z Jezusem w Piśmie Świętym, abyśmy pod wpływem 
Ducha Świętego, rozpalonymi sercami mogli otwierać się na Jego zbaw-
czą obecność w naszym życiu. Wtedy będziemy przybliżać realizację 
pragnienia Jezusa: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo 
pragnę, aby już zapłonął” (Łk 12,49).

Módlmy się, aby ogień zawarty w Biblii, mocą Ducha Świętego roz-
palał nasze serca, abyśmy umocnieni bliskością Pana, nieśli go w świat, 
dając świadectwo o zbawczej mocy Jego śmierci i zmartwychwstania.

4. Chleb, manna, pokarm
Biblia posługuje się tą metaforą, aby wyrazić prawdę, że słowo Boże 

jest pokarmem niezbędnym do życia. Takie bowiem jest podstawowe zna-
czenie chleba, który dla człowieka stanowi istotny pokarm potrzebny do 
podtrzymania życia fizycznego. Dlatego jego brak oznacza brak wszyst-
kiego. Nic więc dziwnego, że Jezus w modlitwie, jakiej nauczył uczniów, 
poleca prosić Ojca niebieskiego: „Naszego chleba powszedniego daj nam 
dzisiaj” (Mt 6,11).

Dla człowieka wierzącego troska o chleb powszedni, a więc o to co 
jest konieczne dla naszej codziennej egzystencji, nie może jednak prze-
słonić pokarmu duchowego, jakim jest słowo Boże. Wyraził to już Moj-
żesz w mowie na stepach Moabu przed wejściem Izraela do Kanaanu. 
Odwołując się do trudnych doświadczeń na pustyni, uznał w nich przejaw 
pedagogiki Boga, który chciał dać poznać swemu ludowi, że „nie samym 
tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi 
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z ust Pana” (Pwt 8,3). Owo „wszystko” wypowiedziane przez Boga wy-
maga całkowitego przyjęcia i wypełnienia.

Potwierdził to Jezus u początku swej publicznej działalności, kiedy 
podczas kuszenia na pustyni przywołał Mojżeszowe słowa: „Nie samym 
chlebem żyje człowiek” (Łk 4,4). Tym samym potwierdził, że ludzkie-
go życia nie można redukować jedynie do materialnego wymiaru chleba. 
Istnieje bowiem życie ważniejsze od tego, które zależy tylko od chleba. 
Dlatego odwołując się do słowa Bożego, Jezus wskazał, że na pierwszym 
miejscu winno stawiać się zawartą w nim wolę Bożą. Odrzucenie przez 
Jezusa diabelskiej pokusy chleba przywraca na nowo porządek zburzony 
przez grzech pierworodny i przypomina o dobroci Boga, który nie tylko 
zna potrzeby swego ludu, ale w doskonały sposób potrafi im zaradzić.

Prawdę o chlebie, który jest darem Boga, szczególnie ukazuje obraz 
manny, jaki pojawia się w całej Biblii, poczynając od opisu wędrówki 
Izraela przez pustynię do Ziemi Obiecanej w Księdze Wyjścia. Kiedy 
Izraelici pytali o naturę manny, wówczas Mojżesz odpowiedział: „To jest 
chleb, który daje wam Pan na pokarm” (Wj 16,15). Do manny nawiązuje 
po wiekach autor Księgi Mądrości, który wychwalając Boga za ten dar, 
zwraca się do Niego w znamiennych słowach: „Lud swój nakarmiłeś stra-
wą aniołów i dałeś im bez ich wysiłku gotowy chleb z nieba, zdolny dać 
wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić. Dar ten dał dzieciom poznać 
Twą słodycz, a powolny pragnieniu jedzącego, zamieniał się w to, czego 
kto chciał” (Mdr 16,20-21). Z tego niezwykłego opisu manny uderza nie 
tylko jej darmowość, ale cudowny charakter, przejawiający się w bogac-
twie oddziaływania i możliwościach zaspokojenia wszelkich indywidual-
nych potrzeb każdego.

Boży dar manny konkretyzuje się w Jezusowych cudach rozmnożenia 
chleba. To On staje się pośrednikiem ludu Bożego, a zarazem pasterzem, 
który go prowadzi i karmi na pustkowiu. Rozmnożenie chleba symboli-
zuje i zapowiada przede wszystkim Eucharystię, ale ilustruje także całą 
zbawczą misję Jezusa Chrystusa, w której pokarmem pozostaje słowo 
Boże. Chrystus, poprzez swoich uczniów, rozdaje ludziom każdej epoki 
chleb słowa Bożego. Jest to pokarm, którego nigdy nie zabraknie, gdyż 
im bardziej jest dzielony, tym bardziej się mnoży. Tę nadobfitość, którą 
symbolizuje dwanaście koszy ułomków, Ojcowie Kościoła odnosili do 
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tajemnicy bogactwa sensu słowa Bożego, którego nigdy do końca nie 
zgłębimy.

Na uniwersalność dzielonego chleba słowa Bożego zwraca uwagę 
drugi cud rozmnożenia chleba, który adresowany jest do pogan. Słowo 
Boże przekracza horyzont Starego Testamentu. Jezus daje do niego przy-
stęp wszystkim, którzy go łakną. Potwierdza to opowiadanie o spotkaniu 
Jezusa z poganką – Syrofenicjanką podczas Jego podróży przez okolice 
Tyru i Sydonu (Mk 7,24-30). W dialogu z nią Jezus wprost używa me-
tafory chleba na oznaczenie swej nauki, do której pierwszeństwo mają 
Izraelici (Mk 7,27-28). Kiedy ona uznaje to pierwszeństwo, ale z wiarą 
dopomina się o okruchy ze stołu, Jezus spełnia jej prośbę o uzdrowienie 
opętanej córki. Przez wiarę matki opętana doznaje uwolnienia, korzysta-
jąc tylko z okruchów nauki Jezusa, która jest rzeczywistym, uzdrawiają-
cym słowem Boga.

Metaforę chleba Jezus wprost odnosi do siebie w długiej mowie po 
znaku rozmnożenia chleba, którą przekazał Jan ewangelista w szóstym 
rozdziale swej Ewangelii. Po nawiązaniu do manny, którą Żydzi określa-
li „chlebem z nieba”, Jezus stwierdza, że to, co było zapowiedzią, teraz 
się realizuje. Jest to możliwe w darze nowej manny jako „prawdziwego 
chleba z nieba”, którym jest On sam. Użyta przez Jezusa metafora chleba 
wskazuje na osobowy, objawicielski charakter Jego daru jako Syna Boże-
go, którym jest nauka, jaką objawia światu. A ponieważ jest „zstępująca 
z nieba”, to przynosi dar życia. Potwierdza to objawicielska formuła Jezu-
sa: „Ja jestem chleb życia”. Oznacza ona to, że tym chlebem jest On sam 
w swym boskim „Ja jestem”. Skoro tak, to korzystanie z daru wiecznego 
życia wymaga osobistego spotkania z Chrystusem na płaszczyźnie wiary, 
przez przyjęcie Jego nauki przyniesionej od Boga Ojca. To przez nią Je-
zus chce nasycić nas sobą, wprowadzić w swoje życie z Ojcem. Uwierzyć 
w Jezusa oznacza więc przyswajanie sobie Jego nauki, przyjmowanie jej, 
jak spożywa się codzienny pokarm, który podtrzymuje nasze życie do-
czesne.

Zgodnie z metaforą chleba, który jest spożywany, również słucha-
nie i przyjmowanie słowa Bożego określane jest w Biblii jako jedzenie 
chleba. „Jeść”, „spożywać” oznacza tyle, co przyjmować do swego wnę-
trza. Takie metaforyczne znaczenie słuchania słowa Bożego pojawia się 
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w tekście Izajasza rozdział 55,2-3, w którym czytamy: „Czemu wydajecie 
pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? 
Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje 
tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, 
a dusza wasza żyć będzie”.

Ten sam obraz występuje w Prz 9,5, gdzie uosobiona Mądrość Boża 
zaprasza: „Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem”. Tylko mądrość Boża 
zawarta w Jego słowie może nasycić człowieka i zaspokoić jego najgłęb-
sze pragnienia.

W pełni jest to możliwe w Jezusie Chrystusie, który jest „prawdzi-
wym chlebem życia”. Dlatego naszą życiową koniecznością jest pozosta-
wanie z Nim w przyjaźni, by karmić się słowem Bożym. Doskonale ilu-
struje to scena powołania proroka Ezechiela, który spożywa podany mu 
przez Boga zwój księgi. Po jego spożyciu stał się w jego ustach „słodki 
jak miód” (Ez 3,3). Oznacza to, że dopiero przyjęcie i asymilacja słowa 
Bożego czyni proroka zdolnym do głoszenia go innym.

Podobny obraz pojawia się w opisie powołania prorockiego św. 
Jana w Ap 10. Na wzór Ezechiela on również otrzymuje nakaz spożycia 
„otwartej książeczki” pochodzącej od Boga, która zawiera orędzie, jakie 
ma zakomunikować światu. Gdy Jan to uczynił, w jego ustach stała się 
słodka jak miód, ale po spożyciu „goryczą napełniły się jego wnętrzno-
ści”. Ten dodatkowy szczegół podkreśla prawdę, że przyjęcie słowa Bo-
żego musi być połączone z wiernością objawionej woli Bożej, nawet za 
cenę goryczy i cierpienia.

Nie bójmy się tego, ale ochotnie karmiąc się chlebem słowa Bożego, 
poddawajmy się jego goryczy, abyśmy mogli doświadczyć jego ożywia-
jącej mocy zmartwychwstania i życia.

5. Woda
Inspirująca metafora wody pozwala na odkrycie nowych aspektów 

Biblii jako słowa Bożego. One wszystkie wynikają jednak z głównego 
znaczenia wody jako Bożego daru, od którego zależy życie, przetrwanie 
i rozwój.

Do tej prawdy nawiązują wzmianki o zbawczej interwencji Boga, 
który w cudowny sposób wyprowadza wodę ze skały, by ratować swój 
lud od niechybnej śmierci z pragnienia. Podkreśla się w nich niezwykłą 
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moc Boga, który z opoki wyprowadził „wodę jak rzeka” (Ps 78,15-16; 
105,41). Autor Księgi Mądrości widzi w tym wydarzeniu spełnienie proś-
by zanoszonej do Boga przez spragniony lud (Mdr 11,4). Analogicznie 
do zesłanej z nieba manny wyprowadzenie wody ze skały, potwierdza 
również wierność Boga obietnicom, jakie w Abrahamie udzielił swemu 
ludowi (Ps 105,42).

Symboliczne znaczenie wody wyraźnie dochodzi do głosu w Ps 1, 
w którym człowiek sprawiedliwy przyrównywany jest do drzewa „zasa-
dzonego nad płynącą wodą” (w. 3). Dzięki niej drzewo jest wiecznie zielo-
ne i owocujące. Do takiego pięknego drzewa podobny jest człowiek, gdy 
zakorzeniony jest w słowie Bożym, opiera się na Bożym Prawie i z niego 
czerpie życiodajne soki. Dzięki temu potrafi przetrwać największe trud-
ności i kryzysy, jego życie i praca przynosi dojrzałe owoce, a każde jego 
przedsięwzięcie kończy się powodzeniem. Taki człowiek jest prawdzi-
wie błogosławiony. Jest rzeczywiście jak wspaniałe drzewo, którego nie 
zniszczy żadne niepowodzenie, a nawet sama śmierć, gdyż po niej sam 
Bóg przesadzi go nad wody wieczności.

Temat wody zajmuje ważne miejsce w prorockich zapowiedziach 
przyszłego, mesjańskiego odrodzenia ludu Bożego. W tych tekstach woda 
posiada zazwyczaj znaczenie symboliczne. W wizji proroka Ezechiela 
woda wypływając ze świątyni symbolizuje moc ożywczą Boga, która się 
rozprzestrzeni w czasach mesjańskich i pozwoli ludziom przynosić owoc 
w pełni (Ez 47,1-12).

W czasach niewoli babilońskiej anonimowy prorok nazywany Dru-
gim Izajaszem przedstawia Boga jako Tego, który dostarczy wody i rzek 
na pustkowiu, aby napoić wybrany przez siebie lud. Woda w tej zapo-
wiedzi jest symbolem zbawienia, a zarazem skuteczności słowa Bożego, 
przez które Bóg „czyni rzecz nową, wyprowadzając swój lud z niewoli” 
(Iz 43,20). Ten sam prorok szeroko wykorzystuje metaforę wody w po-
dobnej dłuższej wypowiedzi: „Rozleję wody po spragnionej glebie i zdro-
je po wyschniętej ziemi. Wyleję Ducha mego na twoje plemię i błogosła-
wieństwo moje na twych potomków. Wyrastać będą jak trawa w wodzie, 
jak wierzby nad płynącymi wodami” (Iz 44,3-4). W świetle tych słów 
woda jest narzędziem odrodzenia, ponownego stworzenia Izraela do ży-
cia. Paralelnie z wodą wymieniony jest Boży Duch. To dzięki słowu Bo-
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żemu i ożywiającej mocy tegoż Ducha udziałem Izraela stanie się błogo-
sławieństwo, którego przejawem będzie rozwój i szczęście ludu Bożego.

Dlatego pod koniec swej księgi prorok zaprasza: „O wszyscy spra-
gnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy” (Iz 
55,1a). Tą wodą jest słowo Boże, a przyjście do niej oznacza zbliżenie się 
do samego Boga, który zachęca lud do nowego wyjścia z ziemi wygnania 
i zapowiada zawarcie nowego przymierza (Iz 55,3b). Można powiedzieć, 
że woda stanowi manifestację zbawczej obecności Boga, która realizuje 
się poprzez słowo Boże. Słuchanie go i przyjęcie jest źródłem życia. Stąd 
też wezwanie do „przyjścia do wody” przekłada się na zaproszenie do 
„przyjścia do Boga” i danie posłuchu Jego słowu.

Przywołane prorockie zapowiedzi o ożywczej wodzie wypełniają się 
w Jezusie Chrystusie. Szczególnie widoczne jest to w Ewangelii św. Jana. 
W niej najwięcej odniesień do wody zawiera opowiadanie o spotkaniu 
Jezusa z Samarytanką (J 4,1-26). Biblijnym tłem tego wydarzenia są sta-
rotestamentowe opisy spotkań mężczyzn z kobietami przy studni: Izaaka 
i Rebeki, Jakuba i Racheli oraz Mojżesza i Sefory. Wszystkie te spotkania 
prowadza do zawarcia małżeństwa.

Inaczej jest w spotkaniu Jezusa z Samarytanką. Życie tej kobiety, 
które jest ilustracją niewiernej małżonki, uganiającej się za kochankami, 
zmienia się w oblubieńczą relację z Jezusem. Samarytanka pomimo iż 
miała już kilku mężów, w Jezusie rozpoznaje tego Jedynego Oblubieńca, 
który w pełni może zaspokoić jej duchowe pragnienia. Do tej relacji z Je-
zusem nie potrzeba żadnego kontraktu małżeńskiego, bo jej fundamentem 
jest wiara w Jezusa. To On ofiaruje wodę, która daje siłę do wiernej i trwa-
łej miłości. Woda ze studni tylko chwilowo gasi pragnienie fizyczne. Na-
tomiast ta, którą ze swego wnętrza daje Jezus, sprawia, że nie pragnie się 
więcej niczego (J 4,14).

Tą wodą jest Jezusowa nauka, która przynosi pełnię Bożego obja-
wienia. To dzięki niej możliwa jest oblubieńcza relacja z Jezusem, która 
zapewnia powrót do wierności Bogu. W ten sposób dochodzi do trwałej 
naprawy zerwanej relacji z Bogiem, a tym samym do zadośćuczynienia 
skargi Boga, wyrażonej przez proroka Jeremiasza: „Opuścili Mnie, źródło 
żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie 
utrzymują wody” (Jr 2,13; por. 17,13).
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Żywotność źródła wody, jaką daje Jezus w głoszonej nauce, staje się 
możliwa dzięki Duchowi Świętemu. Wyjaśnia to sam Jezus w mowie wy-
głoszonej w świątyni Jerozolimskiej podczas Święta Namiotów (J 7,37-
39). W ostatnim ósmym dniu tego święta, kapłan udawał się do sadzawki 
Siloe, aby zaczerpnąć wody, którą w procesji niósł do świątyni i wylewał 
na podstawę ołtarza. Nawiązując do tego obrzędu, Jezus wołał: „Jeśli ktoś 
jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije. Jak 
rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza”.

W ten sposób, ogólnie odwołując się do prorockich zapowiedzi me-
sjańskich, Jezus ogłasza ich wypełnienie w sobie. Nie jest On świątynią, 
do której przynosi się wodę, lecz świątynią, która jest źródłem wody ży-
wej. Dlatego Jezus zaprasza, by z wiarą przychodzić do Niego i pić żywą 
wodę, którą jest głoszone przez Niego słowo Boże.

Jego ożywiającą moc zapewnia Duch Święty. Dlatego ewangeli-
sta nie pozostawia nas na poziomie symbolu, ale dodaje interpretację: 
„A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” 
(J 7,39). Na koniec możemy więc powiedzieć, że jeśli wierzący w Chry-
stusa przyjmują Jego naukę, winni otwierać się na popaschalny dar Du-
cha Świętego. Jest to konieczne gdyż tylko Jego moc sprawia, że ta na-
uka staje się żywa, inspirująca i pobudzająca, daje siłę do rozwijania się 
w miłości Boga i ludzi.

Oby żywa woda słowa Bożego, przyjmowana przez nas podczas lek-
tury Biblii, była zadatkiem naszego niekończącego się szczęścia, gdy 
spełni się zapowiedź Apokalipsy, że Chrystus – Baranek ostatecznie po-
prowadzi wybranych do „źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z ich 
oczu” (Ap 7,17; 21,6).

6. Lustro
W znaczeniu dosłownym chodzi o przedmiot mający gładką po-

wierzchnię, która odbija wizerunek. W starożytności zwierciadła produ-
kowano z polerowanego, twardego metalu (Hi 37,18), najczęściej z brą-
zu (Wj 38,8). Był to przedmiot kosztowny i luksusowy, importowany 
z Egiptu, lub Grecji. Przy produkcji zwracano uwagę na jego jasność 
i połysk oraz na to, by jego powierzchnia była gładka i jednolita, bez 
żadnej rysy czy skazy.
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Pytając o metaforyczne znaczenie zwierciadła w Starym Testamen-
cie, trzeba sięgnąć przede wszystkim do Księgi Mądrości. W dłuższym 
jej fragmencie od 7,22 do 8,1, poświęconym uosobionej Mądrości Boga, 
mówi się o niej, że „jest nieskazitelnym zwierciadłem działania Boga” 
(Mdr 7,26). Wprawdzie stwórcze działanie Boga objawiło się w zwier-
ciadle natury, ale tym zwierciadłem prawdziwie objawiającym tę aktyw-
ność jest sama Mądrość. To ona jest jej zwierciadłem najjaśniejszym i naj-
czystszym. Jak mówi autor księgi „nieskazitelnym”. Można powiedzieć, 
że w Bożej Mądrości, tak jak w zwierciadle, widzimy samego Boga.

Do ziemskiej formy poznania Boga jak w zwierciadle nawiązu-
je św. Paweł w listach do Koryntian. W pierwszym liście, w znanym 
hymnie o miłości z rozdziału 13,apostoł stwierdza: „Teraz widzimy jak-
by w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [ujrzymy] twarzą w twarz. Teraz 
poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem po-
znany” (1 Kor 13,12). W ten sposób św. Paweł chce nam uświadomić 
prawdę, że tutaj, na ziemi, możemy oglądać i poznawać Boga jedynie 
pośrednio. Inaczej będzie dopiero w niebie, gdzie miłujący Boga ujrzą 
Go „twarzą w twarz”. Natomiast Bóg już teraz zna nas w pełni. Nam 
pozostaje jedynie możliwość pośredniego poznania Boga poprzez korzy-
stanie z zwierciadlanego odbicia Boskiej rzeczywistości, czyli „niejasno, 
jakby w zwierciadle”.

Kontynuując ten temat, św. Paweł w 2 Kor 3,18 pogłębia użycie meta-
fory zwierciadła, ale tym razem nie posługuje się rzeczownikiem „zwier-
ciadło’, ale czasownikiem „oglądać coś jak w zwierciadle”. Odnosząc go 
do aktualnej kondycji chrześcijan, tak pisze: „My wszyscy z odsłoniętą 
twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą 
Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego ob-
razu”.

W przypadku chrześcijan istnieje więc możliwość oglądania chwały 
Bożej za sprawą zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, choć nadal dokonu-
je się to „jakby w zwierciadle”. Tym zwierciadłem jest On sam, który jak 
mówi św. Paweł „stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, 
i uświęceniem i odkupieniem” (1 Kor 1,30). Stąd apostoł wyciąga wnio-
sek, że dzięki temu Bóg „zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas ja-
snością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa” (2 Kor 4,6).
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Kontemplując oblicze Chrystusa, dzięki Duchowi Świętemu możemy 
upodabniać się do Niego jako „obrazu” Boga niewidzialnego. Zewnętrz-
nym przejawem tego staje się styl życia chrześcijanina, w którym ludzie 
mogą dostrzec Jezusa Chrystusa.

Dalszym ukonkretnieniem metafory zwierciadła, którym według św. 
Pawła jest Chrystus, są pouczenia zawarte w liście św. Jakuba (Jk 1,22-
25). To jedynie w tym fragmencie do lustra wprost została przyrównana 
Biblia. To dzięki niej, jak w lustrze, możemy poznać prawdę o nas sa-
mych. Tym samym Pismo Święte daje możliwość kontrolowania siebie, 
na ile jesteśmy podobni do Jezusa Chrystusa. Przyjrzyjmy się więc bliżej 
pouczeniom św. Jakuba, aby w ich świetle lepiej zrozumieć funkcjono-
wanie słowa Bożego jako lustra i wykorzystać je w kształtowaniu swej 
duchowej kondycji.

Wiadomo, że chcąc skorzystać z lustra, trzeba stanąć przed nim, aby 
móc zobaczyć siebie i upewnić się jak mogą zobaczyć nas inni. W przy-
padku lustra słowa Bożego nie chodzi o pokazanie nam wyglądu ze-
wnętrznego, ale prawdy o naszym wnętrzu. Aby je dostrzec potrzebne jest 
przyjęcie światła płynącego z wnętrza tekstu biblijnego poprzez współ-
pracę z Duchem Świętym i zaufanie do przekazanej nam prawdy zbaw-
czej. Zawsze wymagać to będzie zgody na poddanie się osądowi Słowa 
i przyjęcia prawdy o sobie, choćby była dla nas bolesna, wstydliwa czy 
upokarzająca.

Kto o tym nie pamięta, to jak mówi św. Jakub „podobny jest do męża 
oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, od-
szedł i zaraz zapomniał, jakim był” (Jk 1,23-24). Zastosowane porówna-
nie odnosi się do sytuacji, gdy ktoś słucha słowa Bożego i choć dostrzega 
w jego świetle swoją kondycję duchową, to jednak nie bierze ją sobie do 
serca, zapomina o konieczności nawrócenia i rewizji swego życia. Co 
gorsze, może być i tak, że ktoś w słowie Bożym będzie szukał jedynie 
potwierdzenia o swej doskonałości; utwierdzał się w przekonaniu, że 
wszystko jest w najlepszym porządku.

W przeciwieństwie do niewłaściwego korzystania z lustra słowa Bo-
żego, które św. Jakub nazywa „oszukiwaniem samego siebie”, poleca, 
aby chrześcijanie wprowadzali słowo w czyn (Jk 1,22). Podobne wezwa-
nie znajdujemy w 1 J 3,18: „Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem 



164 Zamieszkać w Słowie

i prawdą”. Jeśli ktoś nie postępuje według tej ogólnie znanej zasady: „słu-
chać i działać”, ten oszukuje samego siebie. Samo słuchanie słowa Bo-
żego jest niewystarczające. Należy być „wykonawcą Słowa”, czyli starać 
się wcielać go w życie.

Św. Jakub wymienia konieczne warunki, aby słuchacz Słowa był 
rzeczywiście jego wykonawcą. Według niego podstawowym warunkiem 
tego jest pilne rozważanie słowa Bożego, które nazywa „doskonałym Pra-
wem wolności”. Określenie to wskazuje na normatywny, wiążący charak-
ter słowa Bożego, które w Jezusie Chrystusie osiągnęło swoje wypełnie-
nie. Skutkiem jego działania w tym, kto je przyjmuje, jest wyzwolenie od 
grzechu i śmierci oraz doprowadzenie do pełnej wolności (Jk 1,25).

Do rozważania słowa Bożego, równoznacznego z przeglądaniem się 
w nim jak w lustrze, św. Jakub dodaje postawę trwania w nim i pamięci 
o jego przemieniającej i zbawczej mocy. To dzięki niej możliwe staje się 
wytrwanie w Słowie i wypełnianie go w codziennym życiu.

Tylko wykonawca Słowa może liczyć na Boże błogosławieństwo. Nic 
dziwnego, że tą obietnicą św. Jakub kończy swoje pouczenia oparte na 
metaforze lustra. Ma ona nie tylko wymiar doczesny, ale odnosi się do 
udziału w życiu wiecznym. Błogosławiony w działaniu to chrześcijanin, 
który dzięki słowu Bożemu żyje już w doskonałej wolności zbawionych. 
Kierując się tym zapewnieniem, chętnie korzystajmy ze słowa Bożego, 
abyśmy jak w lustrze mogli stawać w prawdzie o sobie i dzięki temu 
być wykonawcami Słowa, zasługującymi na błogosławieństwo zarówno 
w tym życiu jak i w wieczności.

7. Miecz
Na początku należy zauważyć, że w zdecydowanej większości biblij-

ne wzmianki na temat miecza należy odczytywać dosłownie. W tych przy-
padkach chodzi więc o broń używaną podczas walki wręcz do zadawania 
pchnięć i ciosów nieprzyjacielowi. Miecze miały długość od czterdziestu 
centymetrów do prawie jednego metra i były jedno- lub obosieczne. Naj-
częściej mówi się o tej broni w opisach bitew i pojedynków.

Natomiast symboliczne znaczenie miecza dochodzi w Biblii do gło-
su na oznaczenie sporu (np. 2 Sm 12,10), sądu Bożego (np. Ps 7,13; Jr 
12,12), karania (np. Rz 13,4), czy też wszystkiego, co powoduje szkodę 
lub zranienie (np. Ps 57,5; Prz 5,4; 12,18; 25,18; 30,14).
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Nas interesuje metafora miecza, ale jako symbolu słowa Bożego. 
W tym znaczeniu pojawia się ona zaledwie w kilku tekstach biblijnych. 
Pod tym względem wyróżnia się dłuższa wypowiedź autora Listu do He-
brajczyków: „Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki 
miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów 
i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (4,12).

Ten znamienny tekst mówi o osądzającej mocy słowa Bożego. Wpraw-
dzie brak w nim słowa sąd, ale do niego wyraźnie nawiązuje stwierdzenie, 
że słowo Boże przenika i osądza najgłębsze pragnienia i myśli ludzkiej 
duszy. Jest to możliwe z racji posiadanej przez niego Bożej mocy, która 
zapewnia mu żywotność i skuteczność prowadzącą do nawrócenia i prze-
miany życia. Wymaga to jednak od słuchających go wiary i posłuszeń-
stwa Bogu, co równoznaczne jest z wejściem na drogę zbawienia. Z kolei 
postawa niewiary i nieposłuszeństwa oznacza nieuchronny sąd Boży.

W Starym Testamencie do metafory miecza na oznaczenie słowa Bo-
żego nawiązuje drugie proroctwo o Słudze Pańskim (Iz 49,1-7). Mówiąc 
o jego przygotowaniu przez Boga do publicznej działalności, autor pieśni 
wkłada w usta Sługi następujące słowa: „Ostrym mieczem uczynił me 
usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył” (Iz 49,2). Ponieważ „ostry miecz” 
odnosi się do ust Sługi, jego wyposażeniem będzie obdarowanie go mocą 
i przenikliwością słowa Bożego do głoszenia prawdy Bożej. W prorockim 
orędziu, zanim pojawi się on na ziemi, aby wypełnić zleconą mu misję, 
pozostaje ukryty w Bogu, co metaforycznie wyraża myśl o ukryciu go 
„w cieniu Bożej ręki”.

Izajaszowe proroctwo o „ostrym mieczu” Sługi Pańskiego wypełniło 
się w Jezusie Chrystusie, który tak powiedział o sobie: „Nie sądźcie, że 
przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść po-
koju, ale miecz” (Mt 10,34).

Tym mieczem, który przyniósł Jezus jest prawda Ewangelii. Poprzez 
symbol miecza Jezus podkreśla wrogość i sprzeciw, jaki ona wywołuje 
wobec jej głoszenia. Ty samym sprowadza podziały i wymaga odwagi, 
by ją zrozumieć i przyjąć w swoje życie. Taki sposób nauczania Jezusa 
jest równocześnie zachętą do odważnego świadectwa, gdyż wraz z Jego 
przyjściem nastały czasy ostateczne, odznaczające się dramatyczną walką 
dobra ze złem.
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W dramacie walki między dobrem a złem zmartwychwstały Chry-
stus nieustannie wspiera swój Kościół. Dlatego w Apokalipsie zwraca się 
do Kościoła w Pergamonie jako „Ten, który ma ostry miecz obosiecz-
ny” (Ap 2,12). Ta sama metafora występuje we wstępnej wizji Chrystusa 
zmartwychwstałego. Z Jego ust „wychodzi miecz obosieczny, ostry” (Ap 
1,16). Również w Jego końcowej wizji jako zwycięskiego Słowa, przyby-
wającego na sąd, mowa jest o tym, że „z Jego ust wychodzi ostry miecz, 
by nim uderzyć narody” (Ap 19, 15.21). W ten sposób Chrystus objawia 
się jako Sędzia, który mocą słowa Bożego może rozstrzygać, co jest do-
bre, a co złe.

Chrystusowy osąd polega na tym, że Jego Słowo nieustannie oddziela 
zło od dobra. Dzieje się to automatycznie, z chwilą gdy Jego objawie-
nie, a więc słowo Prawdy, pojawia się obok fałszu. Jeżeli nawet czasem 
zło współistnieje z prawdą, jest to pokój pozorny. Takiego pokoju Chry-
stus nie może tolerować. Jego Słowo oddziela zło od dobra. Dzieje się 
to w nieustannej walce pomiędzy słowem Bożym a fałszem i złem, za 
którym stoi pogańska i demoniczna władza.

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w centrum 
walki duchowej. Ostatecznie stoi za nią szatan, a jej celem jest, aby ludzie 
na miejsce Boga postawili siebie oraz wyparli się Jego prawa. Dlatego św. 
Paweł w Liście do Efezjan wzywa chrześcijan do duchowej walki o zacho-
wanie wiary i swej chrześcijańskiej tożsamości (Ef 6,10-17). Szeroko opi-
sując zbroję Bożą, jaką chrześcijanie powinni przywdziać, apostoł wylicza 
też „miecz Ducha, to jest słowo Boże” (Ef 6,17). Tak więc mieczem chrze-
ścijanina jest dar słowa Bożego, które nie dzięki ludzkiej mądrości, ale 
Duchowi Świętemu staje się skuteczną bronią w duchowej walce ze złem.

Nikt z nas nie może uwolnić się od konieczności zaangażowania się 
w trwającą w świecie walkę między dobrem a złem. Ona wciąga każ-
dego. W tym zmaganiu naszą mocą jest słowo Boże. Ono zawsze jest 
tożsame z obecnością Chrystusa, przynosząc łaskę i zbawienie. Jako Sło-
wo, które ma w sobie moc, samo walczy za nas. Jeżeli posługujemy się 
nim i za nim się opowiadamy, jesteśmy silni jego mocą. Na pierwszym 
miejscu dotyczy to naszego życia osobistego. Żywe i skuteczne słowo 
Boże spełnia się realnie, gdy nas przemienia wewnętrznie i pomaga zło 
zwyciężać dobrem.



167Część czwarta. Działalność formacyjna i duszpasterska Dzieła Biblijnego

Doceniając znaczenie słowa Bożego w duchowej walce, często ko-
rzystajmy z tego daru i przyjmujmy go, aby żyć w prawdzie. Niech ono 
będzie dla nas najważniejsze. Przekonaliśmy się do niego, rozważając 
siedem jego biblijnych metafor.

Metafora ziarna uświadomiła nam potrzebę odpowiedzialności za 
przyjmowane słowo Boże, gdyż od tego, na ile i jak zagości ono w na-
szym sercu, zależy nasz duchowy rozwój.

Metafora lampy i światła pomogła nam zrozumieć, że słowo Boże 
stanowi podstawę poznania rzeczywistości i naszych moralnych wybo-
rów, co jest szczególnie ważne w kontekście ciemności współczesnego 
świata.

Metafora ognia przybliżyła nam prawdę o konieczności poddawa-
nia się oczyszczającej i przemieniającej mocy słowa Bożego, aby nasze 
chrześcijaństwo było autentyczne i pociągające innych.

Metafora chleba ukazała nam konieczność ciągłego karmienia się sło-
wem Bożym, które jest pokarmem na życie wieczne.

Metafora wody pozwoliła nam uświadomić sobie, że słowo Boże 
winno ożywiać naszą relację z Chrystusem i rozwijać w nas miłość do 
Boga i ludzi.

Metafora lustra otworzyła nam oczy na potrzebę oceniania siebie 
w świetle słowa Bożego, aby być nie tylko jego słuchaczami, ale wyko-
nawcami.

Metafora miecza uświadomiła nam rolę słowa Bożego jako ducho-
wego oręża w walce duchowej, na jaką jesteśmy skazani w drodze do 
ostatecznego zwycięstwa w ojczyźnie niebieskiej.

Homilia w środę w III tygodniu wielkanocnym
(Jarosław, 04.05.2022 r.)

„Kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne”
Tak zapewnia nas dziś Chrystus w odczytanym fragmencie Janowej 

Ewangelii. Rozpoczyna go oświadczenie Jezusa: „Jam jest chleb życia”. 
W ten sposób, wykorzystując metaforę chleba, Jezus odnosi ją do siebie. 
Oznacza to, że On sam jest chlebem w swoim boskim „Ja jestem”. A konkret-
nie tym chlebem jest nauka, jaką objawia światu. A ponieważ jest to nauka 
Syna Bożego, zapewnia życie wieczne tym, którzy w wierze ją przyjmują.
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Drogą do zapewnienia sobie tego daru życia wiecznego jest przyjmo-
wanie nie tylko Eucharystii, ale słowa Bożego, Chrystusowej Ewangelii, 
poprzez modlitewną lekturę Pisma Świętego. Okazją do przypomnienia 
sobie i ożywienia tej praktyki, czy to indywidualnie, czy też w ramach 
rodziny lub grupy kościelnej, jest przeżywany tydzień biblijny w polskim 
Kościele. Jest on po to, abyśmy bardziej zadbali o obecność słowa Boże-
go w naszym życiu. Przecież to dzięki niemu mamy możliwość nieogra-
niczonego spotykania się z Chrystusem i poznawania objawionej przez 
Niego woli Bożej.

W tygodniu biblijnym warto zrobić sobie rachunek sumienia z tego, 
jakie miejsce i rolę pełni słowo Boże w naszym życiu; jaki jest nasz do-
stęp do tego źródła życia wiecznego. Czy ogranicza się tylko do udziału 
w niedzielnej liturgii Słowa podczas Mszy świętej? Czy indywidualnie 
czytamy Biblię? Jak często sięgamy po nią w rodzinie na wspólnej mo-
dlitwie?

Chcę pogratulować wiernym, którzy pod przewodnictwem ks. Marka 
Szczepańskiego tworzą parafialną grupę biblijną, aby wspólnie poznawać 
Biblię, modlić się i dzielić zawartym w niej słowem Bożym. Grupa istnie-
je od 2011 roku i otwarta jest na wszystkich, którzy chcą jeszcze bardziej 
pokochać Pismo Święte i gotowi są znaleźć czas na udział w spotkaniach 
grupy.

Pamiętajmy, że każdy nasz kontakt ze słowem Bożym nie tylko 
umacnia nas w wierze na życie wieczne, ale przygotowuje do dawania 
świadectwa i głoszenia go innym. Jeśli narzekamy na słabość Kościoła, 
to wynika ona głównie z tego, że chrześcijanie nie znają swej wiary i nie 
żyją słowem Bożym. Ewangelizacja zależy bowiem od osobistego zaan-
gażowania się każdego chrześcijanina w przyjmowanie słowa Bożego, 
a następnie w głoszenie go innym.

Dobrze ilustruje to dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Św. 
Łukasz pokazał w nim postawę chrześcijan Kościoła jerozolimskiego, 
którzy tak mocno i prawdziwie przyjęli Ewangelię Chrystusa, że na-
wet prześladowanie nie przekreśliło ewangelizacji. Ratując życie przez 
ucieczkę z Jerozolimy, „głosili w drodze słowo”. Podobnie będzie czynił 
każdy, kto docenia wartość słowa Bożego dla życia każdego człowieka.
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Natomiast przykład diakona Filipa poucza, że z głoszeniem słowa 
Bożego winna łączyć się działalność uzdrowicielska i charytatywna. 
Sami nie musimy mieć charyzmatu uzdrawiania, czy egzorcyzmowania. 
Jeśli bowiem naprawdę głosimy prawdę zbawczą, to pamiętajmy, że tym 
samym, automatycznie promujemy zbawienie i życie. Zawsze świadczyć 
o tym będzie radość, jaka stanie się udziałem tych, którzy przyjmą Ewan-
gelię i uwierzą w Chrystusa.

Niech nasz udział w dzisiejszej Eucharystii umocni nas do wiernego 
trwania przy słowie Bożym i odważnego głoszenia go innym.
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4. Diecezjalny finał XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej (Przemyśl, 21.04.2022)

Nabożeństwo Słowa Bożego – homilia
czyt. Jr 33,4-5a.d.6-16; 1 P 3,8-17; Mt 10,5-16

Zanim staniemy do rywalizacji w tegorocznym Ogólnopolskim Kon-
kursie Wiedzy Biblijnej obejmującym księgę proroka Jeremiasza i listy 
św. Piotra przez nabożeństwo słowa Bożego, w klimacie modlitwy i me-
dytacji, otwórzmy się na poruszany przez nich temat pokoju. Wiemy, że 
jest on tematem trwającego roku duszpasterskiego w Kościele polskim, 
który przeżywamy pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Słowa 
te słyszymy na rozesłanie po każdej Mszy świętej. Napełnieni podczas 
niej Chrystusowym pokojem mamy go nieść do świata, być zwiastunami 
i orędownikami pokoju.

Dobrze wiemy, że nie jest to takie łatwe i proste. Przychodzi nam 
bowiem żyć w kontekście dalszym czy bliższym różnych przeciwności, 
trudności, czasami prześladowań, czy nawet wojny. Jak wówczas win-
niśmy się zachować. Poszukajmy Bożych podpowiedzi, jakie dają nam 
wysłuchane fragmenty tekstów biblijnych.

Pierwszy pochodzi z dobrze znanej nam księgi proroka Jeremiasza. 
Nie tylko przyszło mu żyć w bardzo trudnych czasach zagrożenia i najaz-
du na kraj ze strony imperium babilońskiego, ale z racji prorockiej misji 
głoszenia prawdy stał się celem fałszywych oskarżeń, ataków i prześla-
dowań. Choć głosił sąd Boży nad niewiernym narodem, to jednak w dra-
macie cierpienia i męki ogłasza Boże miłosierdzie. Ono jest treścią prze-
czytanego fragmentu z większej części nazywanej „Księga Pocieszenia”. 
Z niego pochodzą słowa Bożej obietnicy: „Objawię im obfity pokój i bez-
pieczeństwo” (Jr 33,6). Słowa te są zapewnieniem Boga, że jedynie On 
może zmienić nawet najtragiczniejszy ludzki los, gdyż z racji swej spra-
wiedliwości wierny jest swym zbawczym obietnicom. Każdy wierzący 
w Boga w Nim winien więc szukać prawdziwego pokoju i odmiany nawet 
w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji.

Również św. Piotr zachęca chrześcijan do szukania pokoju. Ponieważ 
żyli w rozproszeniu, we wrogim sobie środowisku, przeżywali rozmaite 
próby i cierpienia. Dlatego w duchu Chrystusowej Ewangelii apostoł ra-
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dzi, aby na zło nie odpowiadali złem, ale na przekór wszystkiemu czynili 
dobro, zachowując czyste sumienie. Tylko takie zachowanie może być 
bowiem źródłem Bożego błogosławieństwa, a więc prawdziwego pokoju, 
nawet jeśli będzie ono okupione jakimś cierpieniem. Dlatego apostoł po-
ucza: „Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć czyniąc dobrze, 
aniżeli źle czyniąc” (1 P 3,17).

Nauczanie Piotra jest wyrazem nauki samego Jezusa, który wysyła-
jąc swych pierwszych uczniów na misję próbną do Izraelitów, udzielił 
im szereg konkretnych wskazań jak mają się zachowywać, aby być au-
tentycznymi głosicielami Ewangelii i nosicielami pokoju. Wśród Jezu-
sowych instrukcji dla naszego pokojowego bycia w świecie istotna jest 
podsumowująca, ogólna zasada: „Oto Ja was posłałem jak owce między 
wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie” (Mt 
10,16). Jakie wnioski wynikają dla nas z tych metaforycznych słów Je-
zusa?

Na pierwszym miejscu chodzi w nich o świadomość, że to On nas 
posyła. Skoro tak, to nasza misja pokoju zależy od żywej, osobistej relacji 
z Chrystusem, od naszego zaangażowania w Jego dzieło zbawienia. Nie 
jest to jednak misja łatwa, co podkreśla porównanie uczniów do owiec 
między wilkami. Oznacza to, że mimo rozmaitych trudności i niebezpie-
czeństw, uczeń Jezusa zawsze winien zachować postawę owcy, rezygnu-
jąc z jakiejkolwiek przemocy i wrogości. Co więcej, winien zaakcepto-
wać bycie „pośród wilków”, czyli nie może uciekać od spraw trudnych, 
od krzyża i niepowodzeń w jakiś idealny świat, daleki od życiowej rze-
czywistości.

Nie oznacza to jednak aprobaty dla naiwności i kapitulacji. Dlatego 
Jezus zachowanie uczniów określa porównaniem „roztropni jak węże”. 
Oznacza ono rozsądek i mądrość w rozpoznawaniu zagrożeń, czujność 
i krytycyzm, by wybierać to, co służy dobru i zbawieniu. Natomiast dru-
gie porównanie „nieskazitelni jak gołębie” dosłownie oznacza „niezmie-
szani”, czyli nieskazitelni, czyści. Chcąc być takim, uczeń Jezusa nie 
może sobie pozwolić na podwójne życie, winien dbać o czystość serca, 
o ewangeliczne spojrzenie na świat.

Na koniec przywołajmy wnioski płynące z naszej medytacji nad usły-
szanym słowem Bożym. Od Jeremiasza przyjmijmy pouczenie, że jedy-
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nie w Bogu jest źródło prawdziwego pokoju; od Piotra, że dla zachowania 
pokoju warto coś pocierpieć, czyniąc dobrze; zapamiętajmy również po-
uczenie Jezusa, że nasz pokój, a przez to i pokój w otaczającym nas świe-
cie, zależy od naszej umiejętności łączenia roztropności i nieskazitelności 
w rozmaitych trudnych i wrogich nam sytuacjach życia.
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5. Udział w zjazdach Akcji Katolickiej w Strachocinie

Konferencja: Wielkanocny dar chrześcijańskiej odwagi  
(11.05.2019 r.)

Drodzy czciciele św. Andrzeja Boboli!
Kiedy dziś gromadzimy się w Strachocinie – w miejscu szczególnego 

kultu naszego świętego patrona, zechciejmy rozważyć, czym jest chrze-
ścijańska odwaga. Przecież jej niezwykle wymowny przykład pozostawił 
nam św. Andrzej, którego papież Pius XII w encyklice jemu poświęconej 
nazwał go „niezwyciężonym atletą Chrystusa”. Na taki tytuł zasłużył on 
sobie dzięki heroicznemu męstwu, jakim odznaczał się przez całe życie. 
Szczególnie ujawniło się ono w walce o osobistą świętość, w szerze-
niu i obronie chrześcijańskiej wiary, w przyznawaniu się do kapłaństwa 
i w wierności powołaniu zakonnemu, wreszcie w okrutnym męczeństwie 
i kaźni umierania. Czy więc może być ktoś większym i wspanialszym 
wzorem chrześcijańskiej odwagi?

Wpatrzeni w przykład naszego możnego patrona, przez jego orędow-
nictwo w tajemnicy świętych obcowania, prośmy o potrzebny nam dar 
chrześcijańskiej odwagi. Wiemy dobrze, że nie można przejść przez życie 
z westchnieniem: „Jakoś to będzie!” W życie trzeba się angażować, gdyż 
w przeciwnym razie, prędzej czy później utraci się jego sens.

Odwagi domaga się od nas zwyczajna codzienność, w której trzeba 
pokonywać lęki i obawy związane z życiowymi wyborami. Odwaga po-
trzebna jest nam w pokonywaniu letniości i oziębłości w życiu ducho-
wym. Domaga się jej także wyznawanie wiary w obojętnym czy wrogim 
środowisku. Bez odwagi trudno też o wierność swemu powołaniu, zada-
niom i obowiązkom stanu.

Oto przynamniej niektóre racje, które uzasadniają potrzebę modlitwy 
i starań o dar chrześcijańskiej odwagi. W Biblii greckiej Starego Testa-
mentu i w Nowym Testamencie na jej określenie używa się rzeczownika 
parrēsia czy czasownika parresiadzomai. Ze względu na bogactwo tre-
ści termin parrēsia tłumaczy się za pomocą określeń: odwaga, śmiałość, 
otwartość, swoboda, jawność, ufność. W znaczeniu religijnym termin ten 
określa postawę względem Boga i Jego objawienia. U początku chrześci-
jańskiej odwagi stoi osoba Jezusa Chrystusa, który wypełnia Boży plan 
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zbawienia. U podstaw odwagi Jezusa stoi Jego bezpośredni związek z Bo-
giem Ojcem. Dzięki niemu Jezus staje przed ludźmi z wyjątkowym auto-
rytetem, a Jego decyzje zawsze idą po linii woli i planu Bożego.

Jezus otwarcie i wprost mówi o swojej odwadze w gronie swoich 
uczniów. Momentem szczytowym odwagi Jezusa staje się Jego pascha, 
„przejście z tego świata do Ojca” (J 13,1). W nim w pełni realizuje się 
Jego komunia z uczniami i wypełnia się Jego objawienie. Zapowiedzią 
tego są Jezusowe słowa z mowy pożegnalnej: „Nadchodzi godzina, kiedy 
już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie (par-
rēsia) oznajmię wam o Ojcu” (J 16,25). Stanie się to poprzez dar Ducha 
Świętego. To dzięki Niemu uczniowie Jezusa w Jego osobie i nauce będą 
mogli odnajdywać źródło chrześcijańskiej odwagi. Dlatego św. Paweł na-
pisze: „W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze 
w Niego” (Ef 3,12). Zaś autor Listu do Hebrajczyków zapewnia: „Mamy 
więc bracia pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Je-
zusa” (Hbr 10,19). Dlatego zachęca wierzących: „Przybliżmy się więc 
z ufnością do tronu łaski ...” (Hbr 4,16).

Chcąc bliżej scharakteryzować chrześcijańską odwagę, należy pod-
kreślić jej duchowy i wewnętrzny wymiar. Zasadniczym warunkiem jej 
posiadania jest przyjęcie w wierze objawienia Jezusa Chrystusa. Ono jako 
wydarzenie zbawcze, objawione i przekazane w Piśmie Świętym, zwłasz-
cza w Ewangelii, staje się fundamentem odwagi.

Chrystusowe objawienie głoszone przez wiarygodnych świadków, 
powinno być w wierze przyjęte i aktualizowane przez aktywną miłość. 
Słowo objawienia przyjęte i zachowane w życiu staje się wewnętrzną siłą 
do życia w prawdzie, z pełną ufnością i cierpliwością, nawet wśród prób 
i przeciwności aż do ostatecznego spotkania z Chrystusem (1 J 2,26-28).

W procesie tym szczególną rolę odgrywa Duch Święty. To On spra-
wia, że słowo staje się „wewnętrznym namaszczeniem”, przewodnikiem 
i siłą w drodze wiary, oraz gwarancją wytrwania do końca. Równoznacz-
ne jest to z koniecznością ufnej modlitwy i trwałego wypełniania woli 
Bożej (1 J 5,14-15).

Ponieważ chrześcijańska odwaga ma wymiar duchowy, jej miejscem 
jest serce człowieka, które otwiera się i przyjmuje w wierze słowo Boże. 
Jedynie ten, kto od wewnątrz otwiera się na Ewangelię i napełnia Duchem 
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Pana na pełnienie woli Bożej wyrażonej w przykazaniu miłości, może 
posiąść odwagę do ewangelizacji świata.

Z odwagi, jaka rodzi się w sercu chrześcijanina i ma oparcie w osobi-
stej świętości, czyli radykalnej nowości życia przyniesionej przez Chry-
stusa, wynika wszelka ewangelizacja, działalność misyjna. Jest to dru-
gi, zewnętrzny wymiar chrześcijańskiej odwagi. Szczególnie ukazuje go 
św. Łukasz, który w Dziejach Apostolskich opowiada jak apostołowie 
i uczniowie Jezusa Chrystusa po otrzymaniu paschalnego daru Ducha 
Świętego stali się odważnymi świadkami i głosicielami Ewangelii. Ich 
świadectwo wypływało z mocy Ducha, który uzdalniał ich do publicz-
nego, odważnego głoszenia Ewangelii. Odwaga apostołów ujawniała się 
w konfrontacji z wrogą postawą Sanhedrynu. Ich odwaga miała za pod-
stawę moc Ducha Świętego (Dz 4,8) i imię Jezusa Chrystusa (Dz 4,10). 
Dlatego po uwolnieniu z przesłuchania apostołowie wraz z całym Ko-
ściołem modlą się: „Panie daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą 
odwagą” (Dz 4,29). Odpowiedzią Boga jest nowe zstąpienie Ducha Świę-
tego, czego efektem staje się dalsze, odważne głoszenie słowa Bożego 
(Dz 4,31). W drugiej części Dziejów Apostolskich odważnym świadkiem 
Chrystusa jest św. Paweł. Jego odwaga odznacza się otwartą, publiczną 
proklamacją Jezusa w kontekście rozlicznych oskarżeń i prześladowań. 
Na końcu Dziejów Łukasz pozostawia obraz Pawła, który „z odwagą, bez 
przeszkód” głosi Ewangelię (Dz 28,31).

Obydwa wymiary chrześcijańskiej odwagi ściśle łączą się ze sobą. 
Odwagi nie można ograniczać jedynie do działań zewnętrznych, ani też 
zamykać w granicach własnego wnętrza i osobistego życia. Łączenia 
obydwu wymiarów chrześcijańskiej odwagi uczą nas święci. Zwrócił 
na to uwagę papież Franciszek w adhortacji o powołaniu do świętości 
w świecie współczesnym „Gaudete et exultate”, w której świętość nazwał 
wprost parresią, czyli odwagą, śmiałością, zapałem ewangelizacyjnym (n. 
129). Charakteryzując świętych poprzez odwagę, napisał, że „ich świa-
dectwo przypomina nam, że Kościół nie potrzebuje wielu biurokratów 
i urzędników, ale żarliwych misjonarzy, pochłoniętych entuzjazmem gło-
szenia prawdziwego życia. Święci zaskakują, wyrywają z raz urządzonej 
egzystencji, bo ich życie wzywa nas do porzucenia spokojnej i znieczula-
jącej przeciętności” (n. 138).
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Do takiej postawy mobilizuje nas św. Andrzej Bobola. Poddajmy się 
ożywiającej mocy jego przykładu i możnego wstawiennictwa u Boga. 
Otwórzmy nasze serca na moc Bożego Ducha, który jeden może nas 
uczynić odważnymi w przyjmowaniu słowa Bożego i w dawaniu świa-
dectwa Chrystusowi w każdej sytuacji naszego życia. Sami z siebie nie 
jesteśmy w stanie być odważnymi. Niech przemówią do nas słowa św. 
Pawła: „Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi” (Ef 6,10).

Niech tak się stanie dziś poprzez nasz udział w pielgrzymce do św. An-
drzeja. Niech tak się dzieje w bliższej i dalszej przyszłości. Chętnie otwieraj-
my się więc na propozycje nowych możliwości w Kościele, aby przyzywać 
Ducha i napełniać się Jego mocą do odważnego świadectwa i ewangelizacji.

Taką możliwością będzie także kongres biblijny, jaki odbędzie się w je-
sieni pod hasłem: „Panie, uświęć nas w prawdzie”. Będziemy go przeży-
wać w każdym archiprezbiteracie. Miejscami kongresowymi będą Polań-
czyk (21 września), Strachocina (5 październik), Łańcut (12 październik), 
Jarosław (19 październik), Krosno (26 październik) i Przemyśl (9 listopad).

Już dziś w imieniu organizatora kongresu – Dzieła Biblijnego im. 
św. Jana Pawła II, zapraszam wszystkich członków Akcji Katolickiej 
do udziału w tym ważnym wydarzeniu wiary w naszym diecezjalnym 
Kościele. Bliższe informacje dotyczące kongresu i jego programu w po-
szczególnych archiprezbiteratach będą stopniowo podawane wiernym.

Proszę o modlitwę w intencji kongresu i jego owoców. Mam nadzie-
ję, że Akcja Katolicka wesprze to religijne wydarzenie nie tylko poprzez 
swój udział, ale w regionach włączy się do jego organizacji i rozpropago-
wania go w poszczególnych swoich oddziałach.

Na koniec chcę przywołać słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Re-
demptoris missio”, które są nadal aktualne: „Dziś od wszystkich chrześci-
jan, od wszystkich Kościołów partykularnych i od Kościoła powszechne-
go wymaga się tej samej odwagi, jaka pobudzała misjonarzy przeszłości, 
tej samej gotowości do słuchania głosu Ducha Świętego” (n. 30).

Zgromadzeni na tym świętym miejscu, wraz z Maryją, Matką Jezusa, 
ze świętym Andrzejem Bobolą, błagajmy o Ducha Świętego, by otrzymać 
moc i odwagę do wypełnienia nakazu misyjnego przekazywania i obrony 
naszej chrześcijańskiej wiary.
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Konferencja: Eucharystia darem dla pokoju (14.05.2022 r.)
Zapraszam do duchowej refleksji na temat Eucharystii, jako daru dla 

pokoju. Wpisuje się on w tegoroczny program duszpasterski Kościoła 
w Polsce przeżywany pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa” .Stano-
wi on ostatni etap trzyletniego programu „Eucharystia daje życie” i ma na 
uwadze tajemnicę Eucharystii w kontekście posłania wiernych do świa-
ta. Na taki jej cel wskazuje rozesłanie wiernych na końcu Mszy świętej: 
„Idźcie w pokoju Chrystusa”. Po przyjęciu w niej daru Chrystusowego 
pokoju, wierni są rozesłani, aby tym darem żyć i pomnażać pokój w sobie, 
w swoim środowisku i w świecie. 

Zanim w 3 punkcie odpowiemy sobie na pytanie, jak to robić, wcze-
śniej zastanowimy się nad samym darem pokoju, a następnie nad Eucha-
rystią jako jego źródłem. Zwieńczeniem naszych rozważań będzie zwró-
cenie uwagi na istotny warunek Jezusowego błogosławieństwa obiecane-
go dla czyniących pokój (w Mt 5,9).

1. Pokój darem Boga w Jezusie Chrystusie
Choć wszyscy ludzie pragną pokoju, wielu nie zdaje sobie sprawy 

z tego, że jest on darem i dziełem samego Boga. Wynika to z objawionej 
prawdy, że Bóg jest „Bogiem pokoju” (por Sdz 6,24;1 Kor 14,33). Do 
jego istoty należy więc czynienie pokoju, które jest jakby przedłużeniem 
dzieła stwórczego (por. Iz 45,7-8). Mocą przymierza zawartego na Syna-
ju, Bóg stał się gwarantem pokoju dla Izraela, ale za cenę jego wierności 
Bożemu Prawu. Pod wpływem tragicznych doświadczeń utraty pokoju 
prorocy zapowiadali trwały dar pokoju, jaki przyniesie dopiero Mesjasz 
(por Iz 9,6, 2,4; 9,6; 66,12). Według nich będzie on „Księciem pokoju” 
(Iz 9,5; Mi 5,4; Za 9,9-10), a ceną jaką zapłaci za przyniesienie pokoju, 
będzie ofiara jego cierpienia i śmierci (Iz 53,4-5).

Nadzieje proroków urzeczywistniły się w Jezusie Chrystusie. W Nim 
Boży dar pokoju stał się niewyczerpanym źródłem poprzez dzieło Jego od-
kupienia. Bóg bowiem zechciał, jak napisze św. Paweł, „aby przez Niego 
znów pojednać wszystko z sobą (...), wprowadziwszy pokój przez krew 
Jego krzyża ”(Kol 1,20). Pokój nie jest więc czymś, co moglibyśmy sami 
sobie zapewnić, ale czymś danym przez Boga w Chrystusie. Św. Paweł 
wprost wyznaje: „On jest naszym pokojem” (Ef 2,14). Stało się tak przez 
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Jego śmierć i zmartwychwstanie, przez które pokonał grzech – źródło cha-
osu, nieładu i niepokoju, obdarowując wszystkich prawdziwym pokojem. 
On sam potwierdza to po swoim zmartwychwstaniu, kiedy przychodzi do 
apostołów w Wieczerniku i przynosi im swój wielkanocny, paschalny po-
kój, witając ich słowami: „Pokój wam!” (Łk 24,36; J 20,19. 21. 26).

Chrystusowy pokój nie można jednak rozumieć w kategoriach czysto 
ziemskiego, światowego rozumienia pokoju jako braku wojny. Zwrócił na 
to uwagę sam Chrystus w mowie pożegnalnej w Wieczerniku, mówiąc do 
apostołów: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam: Nie tak jak daje 
świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka” ( J 
14, 27). Te słowa wyraźnie potwierdzają nowość Chrystusowego pokoju. 
Wynika ona z daru Jego życia, z Jego zwycięstwa nad światem, grze-
chem, śmiercią i szatanem. Dzięki niemu pokój Chrystusowy jest porząd-
ku nadprzyrodzonego. Wiąże się on z darem przemiany ludzkiego serca, 
uwolnienia od grzechów i zwrócenia się ku prawu Bożemu. A wszystko 
to staje się możliwe dzięki darowi Ducha Świętego ( J 20, 22), który spra-
wia, że „Bóg pokoju” może całkowicie uświęcić chrześcijanina (1 Tes 
5,23) i w Chrystusie prowadzić go do pełni „życia i pokoju” ( Rz 8,60).

2. Eucharystia źródłem pokoju
Przed swoim odejściem do Ojca, Jezus zechciał, aby w Eucharystii, 

zrodzony z Jego Paschy dar pokoju, był dostępny dla Jego wyznawców aż 
po eschatologiczną ucztę w niebieskiej wspólnocie (Mk 14,25). Dlatego 
uczynił ją, jak pisze św. Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia de Euchari-
stia” (2003), „darem samego siebie, z własnej osoby w jej świętym czło-
wieczeństwie, jak też darem Jego dzieła zbawienia” (nr 11).

W niej mocą swego Ducha, umarły i zmartwychwstały Pan nie prze-
staje dawać siebie, swoje Ciało i Krew, wszystkim wierzącym w Niego. 
W Eucharystii otrzymujemy więc dar samego Jezusa, który ofiaruje siebie 
i obdarowuje pokojem. Istota tego daru polega na tym, że umacnia się 
w nas człowiek paschalny, czyli taki, który zdolny jest do wychodzenia 
z ciasnego kręgu miłości własnej, aby żyć dla Boga i ludzi zgodnie z Jego 
wolą. Dobrze przeżywana Eucharystia daje bowiem moc do umierania 
dla siebie razem z Chrystusem oraz odwagę do ponoszenia ofiary z tym 
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związanej. W ten sposób Eucharystia staje się szczególnym doświadcze-
niem prawdziwego pokoju.

Nic dziwnego, że podczas Mszy świętej liturgia przypomina wiernym, 
że znajdują się w przestrzeni Chrystusowego pokoju i zaprasza ich do uf-
nej modlitwy o ten dar i przyjęcie go dla siebie, Kościoła i całego świata. 
Zaraz na początku celebracji kapłan pozdrawia wiernych, oznajmiając im 
obecność zmartwychwstałego Chrystusa. Może w tym celu użyć kilka 
formuł. Jedną z nich jest formuła wyrażająca życzenie, aby „łaska i pokój 
od Boga naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa” stały się udziałem 
wiernych podczas całej Mszy świętej. Odpowiedź wiernych: „I z duchem 
twoim” jest przejawem szacunku, wiary i wdzięczności wobec kapłana 
sprawującego Najświętszą Ofiarę.

Na początku 1 modlitwy eucharystycznej kapłan prosi Boga: „Obdarz 
swój Kościół pokojem i jednością”; przed epiklezą w imieniu wszystkich 
modli się: „Napełnij nasze życie swoim pokojem”; a we wspomnieniu 
zmarłych prosi dla nich o udział w Bożej „radości, światłości i pokoju”. 

W 3 modlitwie eucharystycznej, w modlitwie wstawienniczej, kapłan 
prosi, aby ofiara naszego pojednania z Bogiem „sprowadziła na cały świat 
pokój i zbawienie”.

W 4 i 5 modlitwie eucharystycznej we wspomnieniu zmarłych kapłan 
modli się: aby Bóg „pamiętał także o tych, którzy odeszli z tego świata 
w pokoju z Chrystusem”.

Po modlitwie Pańskiej, rozwijając jej ostatnią prośbę, kapłan prosi 
o uwolnienie od mocy zła, o dar pokoju dla naszych czasów i o wspar-
cie Bożego Miłosierdzia w oczekiwaniu na ponowne przyjście Chrystu-
sa: „Wybaw nas Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. 
Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu 
i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia na-
szego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”.

W każdej Mszy świętej do przyjęcia Chrystusowego pokoju w Komu-
nii świętej bezpośrednio przygotowuje specjalny obrzęd pokoju. Składa 
się on z trzech elementów. Najpierw kapłan w imieniu całego Kościoła 
zwraca się na głos do Chrystusa, prosząc Go o pokój i będącą jego owo-
cem jedność: „Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: 
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Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na 
grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą 
napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i kró-
lujesz na wieki, wieków”. Wierni odpowiadają: „Amen”. 

Po tej prośbie o pokój i jedność dla Kościoła, kapłan rozkłada i składa 
ręce i zachęcając wiernych, aby przyjęli pokój Chrystusa, mówi: „Pokój Pań-
ski niech zawsze będzie z wami”. Wierni odpowiadają: „I z duchem twoim”.

Następnie kapłan wzywa wiernych: „Przekażcie sobie znak pokoju”. 
W odpowiedzi wierni przekazują sobie gest pokoju, będący przejawem 
komunii w wierze i miłości przed sakramentalną Komunią z Chrystusem.

Podczas obrzędu łamania chleba wierni błagają Chrystusa – Baranka 
Bożego o zmiłowanie, kończąc wezwaniem: „obdarz nas pokojem”.

Odpowiedzią na to błaganie jest Komunia święta. W niej Chrystus 
daje siebie, swoje Ciało i Krew, tym samym obdarowuje swoim życiem, 
gładzi grzechy powszednie, umacnia miłość i napełnia darem pokoju.

3. Posłani dla wprowadzania pokoju
Celebracja eucharystyczna zawsze kończy się rozesłaniem wiernych 

słowami: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, na co wierni odpowiadają: „Bogu 
niech będą dzięki!”. W ten sposób dziękują Bogu za otrzymany w Eucha-
rystii dar Chrystusowego pokoju, a równocześnie wyrażają gotowość, że 
z tym darem chcą iść w swoją codzienność. 

Kończy się bowiem Msza święta w kościele, ale poprzez wiernych 
Eucharystia ma być teraz darem dla pokoju w ich życiu i środowisku. Dla 
nich samych oznacza to konieczność trwania w tym darze, aby jego mocą 
wprowadzać pokój w swoim otoczeniu i środowisku życia. Oczywiście 
skuteczność tej misji zawsze zależeć będzie od tego, na ile Chrystusowy 
dar pokoju indywidualnie staje się udziałem poszczególnych wiernych. 
Skoro jednak Chrystus nie bacząc na indywidualne zaangażowanie każ-
dego, wszystkich uczestników Eucharystii czyni narzędziami i posłańcami 
swego pokoju, musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak mamy to czynić.

We Mszy świętej zmartwychwstały Chrystus poprzez uobecnianie 
swej ofiary krzyża ukazuje nam pewną i niezawodną drogę wprowadzania 
otrzymanego pokoju. Jest nią paschalny styl życia, polegający na gotowo-
ści do obumierania sobie, swego grzesznego „ja”, kosztem siebie, w zgo-
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dzie na cierpienie i ofiarę. Wprowadzać pokój może ten, kto wyczuwa 
takie momenty swego życia, w których może wchodzić w trud umierania 
dla egoizmu, rezygnacji z szukania własnej sprawiedliwości, aby na prze-
kór wszystkiemu pełnić wolę Bożą. Gotowość do trwania w posłuszeń-
stwie Bogu, zanurzenie się w ufności i oddaniu Chrystusowi sprawia, że 
On obdarza swym pokojem płynącym z Jego Paschy. Pokój ten dosięga 
nie tylko tego, który naśladuje Chrystusa, ale przez niego wchodzi w ży-
cie innych, w środowisko i międzyludzkie relacje. Wówczas mocą Ducha 
staje się możliwy paschalny ruch na wyższy poziom człowieczeństwa, 
duchowości i świętości, a także kultury i ładu społecznego.

4. Błogosławieni pokój czyniący
Wprowadzanie Chrystusowego pokoju nie jest łatwe i proste. Nie 

może on bowiem polegać jedynie na zwykłych kompromisach i układach, 
ale musi być oparty na sprawiedliwości i prawdzie. Sam świat nie za-
pewni ludziom pokoju, jeśli łamią Boże prawo, odchodzą od Chrystusa 
i Jego Ewangelii, Oznacza to, że za cenę rzekomego pokoju nie można 
rezygnować z zasad objawionych przez Boga i głoszonych przez Kościół. 
Chrystusowy pokój z natury burzy fałszywe jego namiastki, osiągnięte za 
cenę światowych tylko układów i kompromisów.

Jezus nie wchodził w żadne układy ziemskie, by mieć wygodne i spo-
kojne życie. On, Dawca pokoju, wprost oświadczył uczniom: „Nie sądź-
cie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przeszedłem przy-
nieść pokoju, ale miecz” (Mt 10, 34). Z tych słów wynika, że kto chce 
być wiernym Chrystusowi i Jego Ewangelii, musi wejść w konflikt ze 
światem przeciwnym. Nie mieć wrogów w świecie naznaczonym złem 
i grzechem jest czystą utopią. Przecież zło nie można nazywać dobrem, 
by mieć „święty spokój”. Byłby to przejaw egoizmu i braku odpowie-
dzialności. Czasem należy wejść w konflikt, by stając się znakiem sprze-
ciwu, budować prawdziwy pokój.

W takich sytuacjach, kiedy wewnątrz konfliktu i przeciwności chrze-
ścijanin chce wprowadzać pokój, musi bezgranicznie zaufać Bogu, wie-
rząc, że On zbawczo zadziała. Musi jednak pamiętać, by nie wprowadzać 
pokoju środkami niezgodnymi z Ewangelią. Wprowadzanie pokoju jest 
bowiem możliwe, ale za cenę wejścia w tajemnicę Chrystusowego krzy-
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ża. A ona najpełniej wyraża się w przyjęciu cierpienia i w miłości bliźnie-
go, aż po miłość nieprzyjaciół. Tymi drogami najszybciej i najskuteczniej 
wprowadza się pokój.

Dają temu dowód męczennicy, którzy nie rezygnując z prawdy, za 
cenę swego życia, nieśli pokój innym. Tak czynił nasz wielki patron św. 
Andrzej Bobola, który hojnie, przez całe życie, aż po męczeństwo, dzie-
lił się Chrystusowym pokojem z innymi. Sam czerpał go z Eucharystii 
i z adoracji Najświętszego Sakramentu, aby wytrwale nieść go ludziom 
jako wychowawca młodzieży, misjonarz i szafarz sakramentów świętych. 
Zawsze czynił to w mozolnej walce duchowej wydanej samemu sobie, 
w dźwiganiu codziennego krzyża, w podnoszeniu moralnym wiernych, 
w czynieniu miłosierdzia, aż po dar życia za jedność chrześcijan, przypie-
czętowany okrutnym męczeństwem. 

Również dziś św. Andrzej z chwały nieba wspiera tych, którzy proszą 
go o pomoc w duchowej walce o pokój i jedność. W tę walkę i my musi-
my się zaangażować. Dlatego z wiarą przyzywajmy jego orędownictwa 
u Boga podczas Eucharystii, którą będziemy przeżywać na tym świętym 
miejscu. W tak trudnym czasie dla pokoju upraszajmy ten dar dla naszej 
Ojczyzny, na Ukrainie i w świecie. Bądźmy też sprawcami i nosicielami 
pokoju w naszym środowisku, korzystając z Chrystusowego pokoju, ja-
kim obdarza nas w każdej Eucharystii. Niech ta dzisiejsza pod tym wzglę-
dem będzie wyjątkowa, dzięki wsparciu i wstawiennictwu św. Andrzeja 
Boboli.
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6. Zakończenie kursu wprowadzającego w lekturę Biblii (Leżajsk, 
2 lipca 2022 r.)

Zakończyła się kolejna edycja kursu wprowadzającego w lekturę 
Biblii, jaki miał miejsce w Domu Pielgrzyma, przy parafii OO. Bernar-
dynów w Leżajsku. Z powodu epidemii covid-19 i związanych z nią 
ostrych ograniczeń w kontaktach międzyludzkich rozciągnął się on na 
lata 2019-2022. Kurs rozpoczął się Mszą świętą w sanktuarium, przed 
cudownym obrazem Matki Bożej w dniu 16 listopada 2019 roku o godz. 
900. Po Eucharystii odbyło się spotkanie organizacyjne w Domu Piel-
grzyma. Zasadniczo zajęcia odbywały się w pierwszą i trzecią sobotę 
każdego miesiąca i obejmowały cztery godziny lekcyjne. Kurs był bez-
płatny i prowadził go moderator Dzieła Biblijnego ks. Stanisław Harę-
zga. Ukończyło go 32 osoby. Rozdanie świadectw odbyło się po Mszy 
świętej w sobotę 2 lipca 2022 roku. Nowymi członkami zwyczajnymi 
Dzieła Biblijnego zostało 17 osób.

Homilia mszalna (sobota 13 tygodnia zwykłego, rok II)

„Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5)
Te słowa Boga z Apokalipsy św. Jana na swój sposób ilustrują dzi-

siejsze czytania mszalne, które łączy temat nowości. W tym przypadku 
chodzi o nowość, jaka wiąże się ze zbawczym działaniem Boga.

W pierwszym czytaniu zapowiada ją prorok Amos i wiąże ze zbawczą 
interwencją Boga, który dokona wyzwolenia Izraela z niewoli. Po okresie 
pokuty i nawrócenia nadejdzie błogosławieństwo od Pana. Prorok opisuje 
go w obrazach pokoju i dobrobytu związanego z uprawą roli i odbudową 
zburzonych miast. Zapowiadana nowość będzie dziełem Boga i przeja-
wem Jego miłosierdzia.

Nowość mająca swe źródło w Bogu ostatecznie i w pełni objawi-
ła się w Jezusie Chrystusie. Nawiązuje do niej sam Jezus w dialogu 
z uczniami Jana Chrzciciela, którzy pytali Go, dlaczego Jego uczniowie 
nie przestrzegają praktyki postnej judaizmu. Wówczas Jezus, posługu-
jąc się metaforą wesela, stwierdził, że to On jest Oblubieńcem nowych 
zaślubin Boga z ludźmi. Pierwszymi, którzy tego doświadczają są Jego 
uczniowie. Dla nich jest to więc czas wesela, w którym nie sposób smu-
cić się i pościć.
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Co więcej. Jezus dodaje, że uczniowie nie mogą godzić nowości Jego 
objawienia z dotychczasowym sposobem życia. Bezowocność i niesku-
teczność takiego zachowania Jezus ilustruje krótkimi przypowieściami 
o nowej łacie na starym ubraniu i nowym winie w starych bukłakach. No-
wość, którą On przynosi, domaga się nowych zachowań, zgodnie z Jego 
nauką i postępowaniem.

Zauważmy jednak, że Jezus zapowiada: „Lecz przyjdzie czas, kiedy 
zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć”. W tych słowach Jezus 
odnosi się do swojej męki, śmierci i zmartwychwstania, po którym post 
będzie dla uczniów nie tylko wyrazem smutku z powodu niemożliwości 
oglądania Go na własne oczy, ale także z powodu utraty z Nim osobistej 
relacji, jaką sprawia Duch Święty. Wówczas potrzebny im będzie post, 
aby tę relację można byłoby odzyskać i otworzyć się ponownie na nowość 
chrześcijańskiego życia.

Otwartą drogą ku temu staje się dla nas powrót do Bożego objawie-
nia, do Chrystusowej Ewangelii. Przyjmowane słowo Boże uzdrawia nas 
od wewnątrz i umacnia, abyśmy byli zdolni do naśladowania Chrystusa 
zgodnie z wolą Bożą. Jeśli ludzie fascynują się własnymi pomysłami na 
życie bez Boga i Chrystusa, jedynego Zbawiciela, to taka odnowa świata 
nie prowadzi do nowości, ale do coraz większej niewoli, moralnego zdzi-
czenia, degradacji człowieka i ruiny całych społeczeństw.

Na tak ponurym tle jawi się pilna potrzeba trwania w nowości przy-
niesionej przez Chrystusa. Czyniliśmy to podczas kursu wprowadzają-
cego w lekturę Biblii, otwierając się na moc słowa Bożego. Dziś dzięku-
jemy Bogu, że w pogłębiony sposób mogliśmy uczynić go naszym orę-
żem w walce duchowej o zachowanie chrześcijańskiej nowości w sobie, 
w swojej rodzinie i środowisku.

Módlmy się gorąco, aby owoce naszego studiu pozostały w nas na 
trwałe, a dalsze sięganie po słowo Boże umacniało naszą relację z Panem 
i zawsze było źródłem nadziei na lepszy świat, aż po ostateczną jego od-
nowę, o jakiej mówi Apokalipsa w wizji „nieba nowego i ziemi nowej” 
(Ap 21,1).
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Wykaz absolwentów
1. Bąk Elżbieta
2. Czerwonka Józef
3. Dręga Elżbieta
4. Gawaluch Bożena
5. Grzywna Jacek
6. Horoszko Maria
7. Karasińska Rita
8. Karuś Agata
9. Kiełbasa Aneta
10. Kłak Maria
11. Kołodziej Sabina
12. Krauz Agnieszka
13. Krauz Justyna
14. Krauz Stanisław
15. Kurlej Małgorzata
16. Kyć Lilla

17. Łobodzińska-Zygmunt Monika
18. Majcher Edyta
19. Masełek Jan
20. Mierzwińska Anna
21. Mikita Bożena
22. Piotrowska Danuta
23. Potaczała Helena
24. Rudnicka Anna
25. Szady Krystyna
26. Szlajnda Anna
27. Szlajnda Zdzisław
28. Świerzawska-Grzywna Alicja
29. Tryniecka Aleksandra
30. Urban Józef
31. Wójcik Bożena
32. Wróbel Tomasz
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7. Kongregacje katechetyczne (29-31.-08.2022 r.)

Komunikat: 
Katecheci apostołami Biblii w rodzinie

Dziękuję za możliwość zabrania głosu na temat apostolatu biblijne-
go w posłudze katechetycznej. Ponieważ wiodącym tematem kongregacji 
jest katecheza rodzinna, swoją wypowiedź zatytułowałem: „Katecheci 
apostołami Biblii w rodzinie”. 

W przypadku apostolatu biblijnego chodzi o coś więcej niż tylko samo 
katechizowanie w ramach szkolnych zajęć nauki religii. Wiemy dobrze, 
że żadna katecheza nie może obejść się bez Biblii. Ona przecież stanowi 
punkt wyjścia, fundament i normę wszelkiego nauczania katechetyczne-
go. Można więc sądzić, że skutkiem dobrze prowadzonej katechezy bę-
dzie poprawne rozumienie Biblii i umiejętność jej lektury u katechizowa-
nych.

Okazuje się jednak, że katecheza szkolna nie zawsze spełnia takie 
oczekiwania. Dziś powszechnie mówi się, że największym problemem 
młodzieży jest brak osobistego doświadczenia Boga, co więcej brak po-
trzeby wiary. Stąd coraz głośniej postuluje się konieczność skutecznego 
i trwałego powrotu do absolutnych duchowych priorytetów, w tym do 
kerygmatycznego głoszenia i słuchania słowa Bożego.

W posłudze katechetycznej nie stanie się to jednak automatycznie 
przez samą obecność Biblii w katechezie. Przede wszystkim zależy to 
od umiejętności i zaangażowania samego katechety, który winien być 
świadkiem i apostołem Biblii. Jest to możliwe pod warunkiem, że on sam 
trwa w osobistej zażyłości ze słowem Bożym i doświadcza jego zbawczej 
mocy. Jeśli katecheta nie obcuje ze słowem Bożym, a więc nie czyta i nie 
studiuje Biblii, nie prowadzi medytacji biblijnej (lectio divina), ponosi 
odpowiedzialność za niską kulturę biblijną katechizowanych.

Pomocą w większym zaprzyjaźnieniu się z Biblią może nam służyć 
moja książka: „Czas zrozumieć Biblię. Kurs wprowadzający w lekturę” 
(Wydawnictwo Salwator 2021). Znajdziemy w niej obszerny materiał po-
zwalający zrozumieć istotę i specyfikę Biblii, zasady interpretacji wyni-
kające z jej Bożego i ludzkiego autorstwa, postulat czytania jej we wspól-
nocie Kościoła, sposoby jej indywidualnego i zbiorowego czytania (także 
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w rodzinie) oraz znaczenie Biblii w kulturze, z zadaniem aktualizacji jej 
zbawczego orędzia. Lektura prezentowanej książki pomoże nam w pogłę-
bieniu swej wiedzy biblijnej, oraz będzie nam służyć pomocą w realizacji 
jakiegokolwiek ambitniejszego projektu mającego na celu wtajemnicze-
nie w lekturę i zrozumienie Pisma Świętego.

Skutkiem zażyłości katechety z Biblią staje się dopiero jego zaan-
gażowanie w apostolat biblijny. Będą to wszelkie inicjatywy i pomysły 
w ramach katechizacji w celu promowania i poznawania zbawczego orę-
dzia Pisma Świętego. Wszystkie winny łączyć się z katechezą i szkołą 
jako środowiskiem formacji i zdobywania wiedzy.

Podstawą apostolatu biblijnego zawsze będzie zadbanie o wystarcza-
jącą ilość egzemplarzy Biblii w klasie, wyrobienie w uczniach umiejętno-
ści obcowania z nią i twórcze wprowadzanie w jej lekturę podczas każdej 
katechezy.

Uczniów starszych klas szkoły podstawowej i średniej należałoby 
uczyć samodzielnej lektury Biblii, wdrażając ich w poznawanie różnych 
metod jej lektury.

Czymś idealnym byłoby stworzenie szkolnego kręgu biblijnego zło-
żonego z uczniów chętnych do poznawania i czytania Biblii pod kierun-
kiem katechety. Tego rodzaju, pozalekcyjne spotkania z Biblią, byłyby też 
okazją do otwierania jej orędzia na pytania i problemy młodzieży.

Okazją do promocji Biblii, mogą być dla katechety Szkolne Koła Ca-
ritas, czy też inne grupy i wspólnoty istniejące na terenie szkoły.

Dla apostolatu biblijnego katecheci winni też wykorzystywać stałe 
formy promocji Biblii w parafii. Okazją ku temu są: ogólnokościelna 
Niedziela Słowa Bożego w III niedzielę zwykłą, ogólnopolska Niedziela 
i Tydzień Biblijny od III do IV niedzieli wielkanocnej, czy też parafialna 
szkoła słowa Bożego w ramach odnowy biblijnej parafii w archidiecezji. 
Na te okoliczności Dzieło Biblijne wydaje stosowne materiały i pomoce. 
Katecheci co roku mają więc gotowe materiały do wykorzystania. Pro-
blem jest tylko w tym, by byli chętni do współpracy i wykorzystali je 
zarówno w ramach katechez czy też różnych inicjatyw parafialnych.

W tym miejscu chcę nawiązać do takich materiałów , będących owo-
cem ubiegłorocznego tygodnia biblijnego (18-24.04.2021 r.). Wydział 
Nauki Katolickiej wydał je pod tytułem „Od lektury do życia słowem 
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Bożym” (Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2022). Prezentowa-
ne w niej rozważania biblijne mają na celu przybliżenie najważniejszych 
czynności i postaw, jakie są niezbędne dla owocnej lektury Biblii. Nie 
odnoszą się one do jakiejś konkretnej metody czytania, ale składają się na 
pewien kanon zachowań dla każdego, kto w różny sposób chce otwierać 
się na słowo Boże, przyjmować go oraz być jego apostołem i świadkiem. 
Materiały złożone z siedmiu odrębnych części mogą być konkretną po-
mocą dla cyklicznego albo ciągłego projektu katechetycznego, mającego 
na celu przybliżenie uczniom piękna i zbawczej mocy słowa Bożego.

Realizowanie apostolatu biblijnego w katechezie szkolnej, czy w ra-
mach parafii ostatecznie zawsze służy katechezie rodzinnej, a szczegól-
nie rodzinnej lekturze Pisma Świętego. Jednak jeśli katecheci chcą mieć 
bezpośredni wpływ na katechezę w domowym Kościele swoich uczniów, 
muszą zadbać o bliższy kontakt z ich rodzicami. Możliwości do takiego 
kontaktu daje coroczny Tydzień Wychowania, okresowe spotkania wy-
chowawcze i pedagogiczne, a zwłaszcza współpraca w ramach przygo-
towania dzieci do I Komunii świętej czy do sakramentu bierzmowania.

Wykorzystując choćby te wymienione możliwości, należałoby nie 
tylko zapoznać rodziców z samą metodą czytania Biblii w rodzinie (zob. 
tegoroczny biuletyn katechetyczny), ale konkretnie uczyć ich modlitwy 
słowem Bożym. W spotkaniach z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych 
katecheta zawsze winien więc pamiętać o lekturze i modlitwie słowem 
Bożym w oparciu o odpowiednio dobrany tekst biblijny. Po I Komunii 
takie spotkania mogłyby znaleźć swoje przedłużenie w kolejnych regu-
larnych spotkaniach w ramach katechezy dorosłych.

W diecezjalny model przygotowania młodzieży do sakramentu 
bierzmowania katecheta winien również włączyć udział rodziców, aby 
pomóc im w ożywieniu rodzinnej lektury Pisma Świętego.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń Wydziału Nauki Kato-
lickiej należy stwierdzić, że duże możliwości dla rodzinnej lektury Pisma 
Świętego daje konkurs biblijny dla uczniów szkoły podstawowej. Chcąc 
je wykorzystać, Dzieło Biblijne przygotowuje materiały do obowiązują-
cych w konkursie tegorocznych tekstów biblijnych do trzech jego etapów. 
Będą to materiały, które pomogą przede wszystkim uczestnikom konkur-
su, ale także całej rodzinie, nie tylko zrozumieć teksty konkursowe, ale 
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nimi wspólnie się modlić w cotygodniowym rytmie, na każdym etapie 
konkursu.

W tym roku katechetycznym konkurs ma tytuł: „Wierzę w Kościół 
Jezusa Chrystusa” i obejmuje teksty z Ewangelii Mateusza, z wybranych 
listów św. Pawła i z listów katolickich. Zachęcam katechetów do aktyw-
nego włączenia się do konkursu i wykorzystania go do apostolstwa bi-
blijnego w rodzinach swoich uczniów biorących w nim udział. Materiały 
będą do pobrania na stronie Dzieła Biblijnego: bibliaprzemyska.pl.

W podobny sposób dla dobra rodzinnej lektury Biblii mogą być wy-
korzystane konkursy biblijne dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
organizowane przez „Civitas Christiana” oraz Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych Nr 1 w Krośnie. W tym roku zakres tematyczny konkursu 
obejmuje księgę Pwt i List do Hebrajczyków.

W rozpoczynającym się nowym roku katechetycznym bądźmy apo-
stołami i świadkami słowa Bożego dla naszych uczniów i dla ich rodzin. 
Niech nie braknie nam odwagi i determinacji nie tylko w biblijnej anima-
cji katechez szkolnych, ale także w apostolacie biblijnym adresowanym 
do naszych uczniów i do ich rodziców w celu promocji i wspierania ro-
dzinnej lektury i modlitwy słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym. 
W tym apostołowaniu życzę wszystkim szczęść Boże!





Część piątaCzęść piąta

Z NIWY DZIEŁA BIBLIJNEGO

Ze względu na bezkresne horyzonty misji Kościoła i złożony 
charakter obecnej sytuacji potrzebne są nowe formy skutecznego 
przekazywania słowa Bożego (...).

Słowo Boże dociera do ludzi przez spotkanie ze świadkami, 
dzięki którym staje się obecne i żywe (n. 97)

(Z adhortacji apostolskiej Verbum Domini Benedykta XVI)





Andrzej Koperski

UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ JEZUSA  
WEDŁUG EWANGELII ŚW. MARKA I ŚW. JANA

Analiza tekstów
Św. Marek przedstawił ukrzyżowanie i śmierć Jezusa we fragmencie: 

Mk 15,22-40 (teksty cytowane są za: Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, 
Częstochowa: Edycja Św. Pawła 2009).

Ewangelista określił miejsce ukrzyżowania:
 • Golgota to znaczy Miejsce Czaszki (w.22).
 • Podał czas ukrzyżowania:
 • była godzina trzecia (w.25); oraz konania i śmierci:
 • od godziny szóstej do godziny dziewiątej (w. 33-34a).
 • Opisał zjawiska, które towarzyszyły śmierci Jezusa:
 • ciemność ogarnęła całą ziemię (w. 33);
 • wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu (w. 

38).
Przedstawił postawę ukrzyżowanego i konającego Chrystusa i przy-

toczył wypowiedziane przez Niego słowa:
 •  wina zaprawionego mirrą nie przyjął (w. 23b); 
 •  o godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, 

lema sabachthani» to znaczy: «Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 
opuścił» (w. 34);

 •  Jezus zawołał donośnie i oddał ducha (w. 37).
Opisał czyny oprawców, żołnierzy wykonujących wyrok:

 •  dawali Mu wino zaprawione mirrą (w. 23);
 •  ukrzyżowali Go (w. 24a);
 •  rozdzielili między siebie Jego ubranie, rzucając losy, co który miał 

zabrać (w. 24b);
 •  umieścili na krzyżu napis z podaniem Jego winy: «król Żydów»  

(w. 26);
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 •  razem z Nim ukrzyżowano dwóch przestępców (w. 27a);
 •  ktoś pobiegł, nasączył gąbkę octem...i usiłował Go napoić. Mówił: 

«Poczekajcie, czy przyjdzie Eliasz, aby Go zdjąć» (w. 36).
Św. Marek relacjonuje zachowania świadków ukrzyżowania i śmierci 

Jezusa:
a. ludzi przechodzących obok:
	• 	bluźnili przeciwko Niemu, potrząsali głowami i mówili: «Ej, Ty, 

który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, uratuj same-
go siebie i zejdź z krzyża» (w. 29);

	• 	mówili: Patrzcie, woła Eliasza (w. 35b).
b. wyższych kapłanów i nauczycieli Pisma:
	• 	jedni przez drugich drwili z Niego mówiąc: «innych wybawiał, 

a siebie wybawić nie może. Chrystus, król Izraela! Niech teraz zej-
dzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli» (w. 31-32).

c. łotrów z Nim ukrzyżowanych:
 •  wyśmiewali Go... (w. 32b).

d. setnika:
 •  który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób oddał ducha, 

powiedział: «naprawdę ten człowiek był Synem Bożym» (w. 39).
e. kobiet:
	• 	Stały tam też kobiety, które z daleka przypatrywały się temu. Wśród 

nich była Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego, 
i Salome (w. 40).

Św. Jan przedstawił ukrzyżowanie i śmierć Jezusa w jednej peryko-
pie: J 19,17b-30.

Ewangelista określił miejsce ukrzyżowania:
 •  tak zwane Miejsce Czaszki, po hebrajsku Golgota (w. 17b);
 •  blisko miasta (w. 20a).

Opisał postawę ukrzyżowanego i konającego Jezusa i przytoczył wy-
powiedziane przez Niego słowa:

 •  gdy zobaczył Matkę i ...ucznia, którego miłował, zwrócił się do 
Matki: «Kobieto, oto Twój syn». Następnie rzekł do ucznia: «Oto 
twoja Matka» (w. 26-27a);

 •  Widząc, że wszystko się dokonało... rzekł: «pragnę» (w. 28);
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	• 	Kiedy Jezus skosztował octu, powiedział: «wykonało się», po czym 
skłonił głowę i oddał ducha (w. 30).

Ewangelista przedstawił zachowania osób wykonujących wyrok:
a. Piłata:

 •  kazał sporządzić w języku hebrajskim, łacińskim i greckim i umieścić 
na krzyżu tytuł kary: «Jezus Nazarejczyk, król Żydów» (w. 19, 20b);

	• 	nie przychylił się do prośby kapłanów: «Nie pisz ‹król Żydów›» (w. 
21, 22).

b. żołnierzy:
 •  ...ukrzyżowano Go, a wraz z Nim... jeszcze dwóch innych, Jezusa 

zaś w środku (w.18);
 •  zabrali Jego tunikę i płaszcz, który podzielili na części, po które 

rzucili losy (w.23-24);
 •  nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i podano Mu do 

ust (w. 29b).
Św. Jan opisał reakcję otoczenia:
	• 	wielu Żydów czytało napis umieszczony na krzyżu (w. 20a);
	• 	przy krzyżu stała zaś Jego Matka, siostra Jego Matki, Maria, żona 

Kleofasa oraz Maria Magdalena...i uczeń, którego miłował (w. 25-
26a);

	• 	I od tej godziny uczeń (Jan) wziął Ją (Marię, Matkę Jezusa) do 
siebie (w. 27b).

Porównanie wyszczególnionych tekstów
1. Różnice
W Ewangelii według św. Jana brak:
	• 	faktu podania Jezusowi wina z mirą;
	• 	określenia czasu ukrzyżowania, męki i śmierci Pana Jezusa;
	• 	opisu zjawisk natury, które towarzyszyły śmierci Jezusa;
	• 	opisu zachowań pod krzyżem: przechodniów, kapłanów i nauczy-

cieli Pisma, łotrów i setnika oraz ich wypowiedzi;
	• 	bliższych informacji o dwóch ukrzyżowanych przestępcach;
	• 	słów z Ps 22,2 wypowiedzianych przez Jezusa, a ujętych w Ewan-

gelii według św. Marka.
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2. Zbieżności:
Św. Jan podaje identyczne lub zbliżone informacje do znajdujących 

się w Ewangelii według św. Marka, a dotyczące:
	• 	miejsca ukrzyżowania;
	• 	działań żołnierzy wykonujących wyrok;
	• 	faktu obecności po krzyżem osób z najbliższego otoczenia Jezusa; 

różnice dotyczą ich imion i liczby, którą trudno sprecyzować.
3. W Ewangelii według św. Jana znajdujemy dodatkowe informacje, 

które dotyczą:
	• 	sporu wyższych kapłanów żydowskich z Piłatem o umieszczenie 

na krzyżu Jezusa tablicy z tytułem „król Żydów”, w trzech języ-
kach: hebrajskim, łacińskim i greckim;

	• 	testamentu Jezusa z krzyża skierowanego do Matki Jezusa i umiło-
wanego ucznia Jana;

	• 	według Jana Jezus wypowiada z krzyża jeszcze dwa słowa: „Pra-
gnę”; „Wykonało się”.

Rozważanie tekstów biblijnych 
Św. Marek napisał Ewangelię o Jezusie Chrystusie – „Synu Bożym”, 

„Mesjaszu” i „Synu Człowieczym”. Sam Jezus przed Wysoką Radą po-
twierdził, że jest Chrystusem, „Synem Błogosławionego”, że wszyscy 
ujrzą Go jako wywyższonego i nadchodzącego „Syna Człowieczego” 
(Mk 14,62). Ta wypowiedź, uznana za bluźnierstwo, stała się pretekstem 
do wydania wyroku śmierci na Jezusa. Według Ewangelisty nawet na-
pis „król Żydów”, umieszczony na krzyżu, miał mówić nie tyle o winie 
Jezusa, ile o godności królewskiej skazańca. Myśl o Chrystusie Królu 
przewija się przez ten fragment Ewangelii i stanowi główny jego motyw.

Św. Marek lakonicznie pisze: „Ukrzyżowano Go”. Głównie ukazuje 
Jezusa (oczekiwanego, nierozpoznanego przez współczesnych Mu – Me-
sjasza), jako odrzuconego, cierpiącego duchowo i fizycznie „Sługę Jahwe” 
zapowiedzianego przez proroka Izajasza (52,13-15; 53,1-12). Jezus entu-
zjastycznie witany przez tłumy, kiedy to czynił cuda i wypędzał złe duchy, 
kiedy nauczał, pochylał się nad grzesznikami i celnikami, kiedy wjeżdżał 
do Jerozolimy, teraz cierpi i umiera na krzyżu. Opuszczony nawet przez 
najbliższych, uczniów, całkowicie osamotniony, powieszony na krzyżu jak 
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pospolity przestępca, za miastem, zostaje wykluczony ze społeczeństwa. 
Jedynie grupa wiernych Mu kobiet przygląda się z daleka scenie ukrzy-
żowania. Wyszydzony przez oprawców, żydowskich kałanów i uczonych 
w Piśmie, przechodniów, zostaje nie tylko pozbawiony szat, ale też po-
zornie „ogołocony” ze swojej boskości. Wysłuchuje bluźnierstw negują-
cych Jego boską i zbawczą moc. Kapłani ironizując, domagają się zejścia 
z krzyża – „aby widzieli i uwierzyli”. Jezus nie ulega, wypełnia do końca 
wolę Ojca, składa dobrowolną ofiarę dla zbawienia świata. Odmawia też 
napoju, który miał uśmierzać ból. Cierpi i oddaje swoje życie na odku-
pienie wielu, dla wyzwolenia każdego człowieka z mocy zła. Bóg daje 
znak, że umiera ktoś Wielki. Zapada ciemność, apokaliptyczny znak „dnia 
sądu”, znak nadejścia „Syna Człowieczego”. Jezus woła: Boże mój, Boże 
mój, czemuś mnie opuścił (Mk 15,34). Stojący pod krzyżem przypuszczają, 
że Jezus przyzywa Eliasza, który uchodził za wybawiciela w śmiertelnym 
niebezpieczeństwie. Myślą, że będą świadkami cudownego ocalenia przez 
Eliasza. Jezus w rzeczywistości wypowiada słowa lamentacji z Ps 22,2. 
W nich zawiera się synteza myśli teologicznej Ewangelii św. Marka. Jezus 
ustami Psalmisty pyta, dlaczego Bóg Go opuścił, wydając na śmierć i po-
śmiewisko. Jezus modli się w tym samym duchu co Psalmista, to znaczy 
jako człowiek wierzący, sprawiedliwy, którego niewytłumaczalne cierpie-
nie jest tak wielkie, że odnosi wrażenie, że Bóg go opuścił. Równocześnie 
w pełni ufności modli się do tego Boga, który ostatecznie pokona śmierć. 
Psalm, po lamentacji, przechodzi w hymn ku chwale Boga. Chwała Boga 
bowiem osiągnie szczyt w zmartwychwstaniu Jezusa.

Ewangelista Marek ukazuje niedościgniony wzór wiary dla tych 
ze wspólnot chrześcijańskich, których nawiedzają podobne zwątpienia 
w obliczu prześladowań i śmierci. Chce przyczynić się do umocnienia 
wiary przez ukazanie, że choć Jezus poniósł śmierć, to powstał z mar-
twych. Kiedy Jezus umierał zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od 
góry do dołu (Mk 15, 38). Zasłona miała okrywać Majestat Boga. Teraz 
przez cierpienie i zbawczą śmierć Jezusa, dostęp do Boga, do Nieba jest 
otwarty dla wszystkich. Bóg objawia się także poganom. Nawet setnik, 
poganin, na widok Jezusa Ukrzyżowanego, wyznaje zrodzoną w sercu 
wiarę: naprawdę ten Człowiek był Synem Bożym (Mk 15,39). To jest ogło-
szenie prawdy wiary o Synostwie Bożym Jezusa dla pierwszych chrze-
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ścijan. Śmierć Jezusa ukazuje bowiem w pełni Jego bóstwo. Św. Marek 
objawia Jezusa jako Mesjasza, Syna Człowieczego, Syna Dawidowego, 
Króla. W Jezusie Ukrzyżowanym odkrywa tajemnicę cierpiącego Sługi 
i ucieleśnionego Ducha Bożego, tajemnicę urzeczywistniającego się Kró-
lestwa Bożego.

Św. Jan Ewangelista, analogicznie jak św. Marek i pozostali synopty-
cy, przez swoje świadectwo chce przede wszystkim umocnić pierwszych 
chrześcijan w wierze, że Jezus jest Chrystusem, długo oczekiwanym Me-
sjaszem. Pragnie, aby przez tę wiarę wszyscy mieli życie w Jego imię, 
w imię Chrystusa (J 20,31). Naucza, że Jezus jest jednorodzonym Synem 
Bożym, jest również Bogiem i jest równy Bogu (por. J 19,7; 20,28). Uka-
zuje, że to dzięki nieskończonej miłości Bożej, Syn Boży stał się czło-
wiekiem, aby objawić ludziom Boga i przez śmierć na krzyżu zgromadzić 
w jedno rozproszone dzieci Boże (J 11,52); aby też dać nieprzemijające 
życie każdemu, kto w Niego wierzy.

Wydarzeniami potwierdzającymi tożsamość Jezusa jako Boga, jest 
Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie (J 18-20). Napis Piłata (J 19,19b) 
poświadcza określenie się Jezusa, że jest prawdziwie Królem nie tylko 
Żydów, ale całego świata oraz nieba i ziemi. Napis zredagowany w trzech 
językach: hebrajskim, greckim i łacińskim powoduje, że ta wieść dociera 
do wielu. Królestwo Jego nie jest jednak z tego świata (J 18,33-37a). To 
Boże królestwo, to królestwo prawdy i życia, świętości, łaski, sprawie-
dliwości i pokoju. Pod krzyżem wypełniają się słowa Pisma (Ps 22,19) 
– o Jego szaty rzucane są losy.

Ewangelia Jana podkreśla odrzucenie przez przywódców i lud Jezu-
sa jako Króla. Jezus jest ukrzyżowany jako Król między grzesznikami, 
aby zmazać grzechy świata (Iz 53,12). Krzyż Jezusa ustawiony pośrodku 
(J 19,18b), świadczy też pośrednio o Jego królewskiej godności. Ewan-
gelista Jan nie przytacza dramatycznego wołania Jezusa z Ps 22,2. Od-
rzuceniu Jezusa przeciwstawione są stojące i współcierpiące bliskie Mu 
osoby, wśród nich Jego Matka – Maryja i umiłowany uczeń Jan. Św. Jan, 
doskonały Apostoł, dotrzymuje wierności Ukrzyżowanemu. Dlatego też 
świadczy o wszystkim, co się wydarzyło. Ewangelista zaznacza, że speł-
nił testament Jezusa przekazany z Krzyża i od tej chwili przyjął Maryję do 
swojego domu, aby zapewnić Jej spokojną starość. Tym samym Jezus dał 
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ludzkości, dał nam Maryję za Matkę duchową, za Matkę Kościoła. Św. 
Jan nie wspomina o szczególnych znakach, które towarzyszyły ukrzyżo-
waniu. Potwierdza natomiast, że Jezus rzekł: Pragnę, aby wypełniło się 
Pismo, które mówi o cierpieniach Mesjasza, niewinnie cierpiącym spra-
wiedliwym (Ps 22,16; 69,22). Jezus przyjmuje ocet na znak, że przyjmuje 
cierpienie, aż po śmierć. Miał też świadomość, iż wykonał raz na zawsze 
dzieło, które polecił Mu Ojciec, dzieło zbawienia, które trwa na zawsze. 
Powiedział: «Wykonało się» (J 19,30). Jezus umierając przekazuje swoje-
go Ducha wierzącym.

Święty Jan, świadek spod Krzyża, podkreśla przede wszystkim zbaw-
cze znaczenie męki i śmierci Jezusa.

Zapatrzeni w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, pełni 
wdzięczności i uwielbienia, umacniajmy naszą wiarę, że nasze usprawie-
dliwienie zawdzięczamy tylko i wyłącznie Jego zbawczej ofierze. Umac-
niajmy też naszą wiarę w zmartwychwstanie Jezusa i nasze zmartwych-
wstanie (1 Kor 15, 12-27).



Nella Hankus

REFLEKSJE BIBLIJNE O MIŁOŚCI

1. Miłość duchowa
Miłość duchowa – to miłość do tego, co duchowe, ukryte w duszy 

człowieka i niewidoczne gołym okiem.
Duchowa miłość – to duchowe patrzenie na siebie i odkrywanie du-

chowych „perełek duszy”: dostrzeganie tego, co jest wyjątkowe i piękne, 
co zachwyca i fascynuje, sprawia radość i staje się obiektem miłości czy 
przyjaźni.

„Kochać kogoś – znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrze-
galne” – napisał F. Mauriac.

Są różne rodzaje miłości: miłość do matki, miłość do ojca, brata, kole-
żanki, kolegi itd. Każda z tych miłości jest inna. Ludzie często „kochają” 
kogoś za jego wygląd, szpan, karierę, bogactwo. Jednak taka przyziemna 
miłość nie trwa długo, bo wszystko, co nie jest duchowe, przemija. „Du-
chowe” ukrywa się we wnętrzu człowieka, a nie w ubiorze i makijażu. 
„Ja” ujawnia się w słowach, czynach, postępowaniu.

Pan Bóg zna i widzi każdą duszę. Jego miłość do człowieka jest naj-
potężniejszą, niegasnącą miłością duchową. Bowiem sam powiedział: 
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich” (J 15,13).

Bóg kocha nas nie za wygląd, nie za pochodzenie, nie za zajmowane 
wysokie stanowisko, a kocha każdego, kto przyjmuje i zachowuje Jego 
naukę i pokornie wypełnia Jego wolę. Pan Jezus powiedział: „Kto ma 
przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował 
i objawię mu siebie” (J 14,21).

Pan Bóg okazuje nam swą bezgraniczną miłość, czułość, dobroć 
w ciepłych słowach drugiego człowieka, w życzliwości ludzi, w pomoc-
nej dłoni, w uśmiechu, w przyjaznym spojrzeniu, w cudach przyrody. Ko-
cha nas w słowach Pisma Świętego. Karmi nas miłością w sakramentach 
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świętych. Wszystko, co stworzył, jest Jego miłością względem nas. Mi-
łość duchowa i przyjaźń są darem Nieba. Miłość i przyjaźń mają „skrzy-
dła” i mogą pokonywać duże odległości!

„Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz” (Safona).

Przyjaciele

Przyjaciele – związek dusz
mimo rozstań, mimo burz,
Związek uczuć, pragnień, snów.
Rozumienie się bez słów

To tęsknota, przyciąganie,
tolerancja, wybaczanie – 
do granicy, do granicy,
bo poza nią jest rozstanie!

2. Miłość miłosierna
Pewien uczony w Prawie zapytał Jezusa: Nauczycielu, co mam czy-

nić, aby osiągnąć życie wieczne? (Łk 10,25). W odpowiedzi na to py-
tanie Jezus podał jeden warunek: Kochać Pana Boga i bliźniego. Wie-
dział o tym rozmówca, który zacytował tekst Prawa: Będziesz miłował 
Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją 
mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 
10,27). Wówczas Jezus zachęcił go: To czyń, a będziesz żył (Łk 10,28).

Co znaczy kochać bliźniego? Łatwo kochać kogoś bliskiego: swoje 
dziecko, siostrę, przyjaciela, dobrego człowieka. Ale jak pokochać bliź-
niego, który jest moim wrogiem, nienawidzi mnie, krzywdzi, zadaje ból, 
prześladuje? Miłowanie takiego człowieka wydaje się niemożliwe, nie-
wykonalne, zbyt trudne.

A Pan Bóg jasno i wyraźnie mówi i nakazuje:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nie-

nawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, 
którzy was oczerniają (Łk 6, 27-28).

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! (Łk 
6,31).
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A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; po-
nieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak 
Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,35-36).

Pan Bóg każdego dnia wybacza nam winy i przewinienia. Kocha nie 
tylko sprawiedliwych, ale również tych, którzy są słabi i grzeszni. Każde-
mu bez wyjątku wybacza nawet najcięższe grzechy.

Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją – mówi 
Pan.

Jeśli Bóg, Władca wszechświata lituje się nad naszą nędzą, to i od nas 
wymaga litości i miłosierdzia wobec każdego człowieka.

Tylko miłość miłosierna jest w stanie tego dokonać. Bezustannie 
otrzymując miłość miłosierną od Stwórcy, i my jesteśmy zobowiązani da-
rzyć każdego taką miłością.

Miłość miłosierna, to miłość, która wybacza, nie odpowiada (nie od-
płaca) złem za zło, unika wszelkiego zła, dąży do zgody i pokoju, nie roz-
pamiętuje krzywd dawniej wyrządzonych, nie dąży do odwetu i zemsty, 
nie odwraca się od potrzebujących, nie odmawia pomocy, zawsze otwarta 
dla bliźniego.

Czemu to wzywacie Mnie: «Panie, Panie!», a nie czynicie tego, co 
mówię? (Łk 6,46).



ŚWIADECTWA

Jak Słowo Boże prowadzi mnie przez życie
Kiedy przychodzi mi rozważać pytanie: „Jaką rolę pełni Pismo Świę-

te w moim życiu?” pierwszym skojarzeniem, od którego powinienem roz-
począć odpowiedź, jest to: ROZMOWA. Pismo Święte jawi mi się jako 
nieustający dialog toczący się pomiędzy Stwórcą, a Jego stworzeniem 
– zapisany zarówno na biblijnych kartach, jak również dokonujący się 
w teraźniejszości przez lekturę Bożego Słowa. „Intymna relacja”, „spo-
tkanie”, „więź” – te określenia obrazują, czym stało się dla mnie obcowa-
nie z Żywym Słowem na przestrzeni ostatnich lat. Jednak nie zawsze tak 
było...

Jako dziecko, nastolatek, a później już młody mężczyzna przeżywa-
łem swoją wiarę w oparciu o doświadczenia wyniesione z rodzinnego 
domu. Uczestnictwo we Mszy świętej, okolicznościowych nabożeń-
stwach, modlitwa, wydarzenia religijne, pielgrzymki, służba ministranc-
ka – wplatały się w moją codzienność. Wszystkie te niezwykle ważne 
elementy kształtowały mnie przez kolejne lata. Nie było w nich jednak 
miejsca na lekturę Pisma Świętego, które pozostawało dostojnie wyeks-
ponowane w domowej biblioteczce. 

Pomimo posiadania domu, który wydawał się być religijnie zaanga-
żowany, nie udało mi się nawiązać głębszej relacji z Panem Bogiem. Prze-
kładało się to na codzienność, w której panował dualizm: życie wartościa-
mi katolickimi mieszało się z pokusami współczesności. Te narastające 
przez lata sprzeczności rodziły coraz to większe napięcia w moim sercu. 
Aż przyszedł moment kulminacyjny... Brutalna diagnoza lekarska, utrata 
pracy, niedokończone studia, rozpad wieloletniego grzesznego związku, 
ogromne konflikty w rodzinnym domu, a w konsekwencji konieczność 
emigracji. Jeszcze wtedy nie czułem się ukochanym dzieckiem Bożym...

Gdy już myślałem, że nic dobrego w życiu emigranta nie może się 
wydarzyć – spotkałem dziewczynę, z którą po dwóch latach wzięliśmy 
ślub. To właśnie dzięki jej namowom (będąc jeszcze kawalerem), za-
cząłem słuchać konferencji znanych rekolekcjonistów. Przez kapłańską 
posługę, Pan Bóg przygotowywał moje serce na późniejsze spotkania 
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z Nim, na kartach Ewangelii. Bez wątpienia prekursorem na tej ścieżce 
był ojciec Augusty Pelanowski OSSP (paulin wydalony z Zakonu św. 
Pawła w 2020 roku) i jego rozważania nad Bożym Słowem z początko-
wych lat jego pracy duszpasterskiej. Perykopa przypowieści o miłosier-
nym Samarytaninie zawarta w rekolekcjach „Od Ducha do ucha” (2006) 
sprawiła, że od tamtej chwili obcowanie z Żywym Panem, ukrytym po-
śród biblijnych wydarzeń – stało się moim pragnieniem. Tym samym 
rozpoczęła się piękna przygoda, która trwa po dziś dzień. Choć życie 
nie przestało dostarczać wielu przeciwności, świadomość gdzie szukać 
odpowiedzi na nurtujące pytania oraz konkretnych rozwiązań, napawa 
poczuciem bycia kochanym przez Dobrego Pasterza, który daje życie 
swoje za owce (J 10, 11-12).

Szczególnie bliskie memu sercu stało się wydarzenie opisane w Ewan-
gelii według św. Marka (Mk 6, 45-52), o Jezusie kroczącym po jeziorze.

Opisana scena ma miejsce tuż po pierwszym rozmnożeniu chleba 
przez Jezusa. Wysyła On swoich uczniów, by przeprawili się na drugi 
brzeg jeziora do Betsaidy. Sam w tym czasie udał się na górę, aby się 
modlić. Widząc, że uczniowie zmagają się z przeciwnym wiatrem, kro-
cząc w nocy po jeziorze, przyszedł do nich. Ci jednak zlęknieni nie roz-
poznali w Nim Mistrza, a zjawę. Przemówiwszy do nich, Jezus wszedł 
do łodzi i uciszył wiatr. Oni jednak nie byli w stanie pojąć tego, co się 
wydarzyło.

Bóg wyprawiając nas na drugi brzeg, nigdy nie zostawia Nas samym 
sobie, na pastwę żywiołu, splotu okoliczności. Zawsze pozostajemy w za-
sięgu Jego wzroku. Jezus jest gotowy w każdej chwili zareagować, aby 
nie stała nam się żadna krzywda. Obiecał nam wspólne spotkanie po dru-
giej stronie naszego ziemskiego życia, więc wysyłając w tę „podróż”, sta-
je się za nas odpowiedzialny. Mamy dotrzeć do Betsaidy – domu rybaka 
– abyśmy wspólnie z Chrystusem łowili dusze dla królestwa Bożego. Mu-
simy jednak najpierw zaufać, wyruszyć w drogę, zacząć wiosłować i pró-
bować dotrzeć do brzegu mimo przeciwnego wiatru. Jezus widząc ten 
trud, przychodzi w najtrudniejszym momencie: pośród szalejącej burzy, 
w absolutnej ciemności, wycieńczeniu spowodowanym późną porą. Nie 
pojawia się jednak jako Nauczyciel, którego znają uczniowie, ale jako 
zjawa – duch, który ich przeraża.
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Jezus może przyjść w krytycznych momentach do naszego życia: 
w pamięci trudnych doświadczeń (traumatycznych, niechcianych, wypar-
tych), których się przeraźliwie boimy. Przychodzi, by nas „przez nie prze-
prowadzić”; przychodzi, abyśmy się z nimi zmierzyli, ale już nie sami, ale 
z Nim na pokładzie. On – jako Stworzyciel i Pan Wszechrzeczy potrafi 
uciszyć burzę serca, zakończyć lęk, uspokoić strwożone ciało. Jezus jest 
nadzieją, a wręcz gwarantem podróży na drugi brzeg. Nie należy się jed-
nak załamywać w czasie nawet najgorszej nocnej burzy, ale wołać głośno 
do Pana. On nie przejdzie obojętnie. Chwała Ci Panie Jezu Chryste, że 
zawsze Jesteś z nami – gotowy ratować z każdej opresji. Tobie cześć na 
wieki wieków! Amen.

Krzysztof lat 36
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Słowo Boże w moim życiu!
Świadoma tego, że Bóg dotyka każdego z nas inaczej, modlę się za 

każdą osobę, która będzie czytała moje osobiste doświadczenia – spo-
tkania z Bogiem, aby to Jezus dotykał Twoje serce, bo On wie, co kon-
kretnie przeżywasz i co jest Ci potrzebne teraz. Chciałam zaznaczyć, że 
posługuję się tłumaczeniem Biblii Towarzystwa Świętego Pawła. Jestem 
wdzięczna za to Pismo Święte ponieważ dopiero dzięki niemu zaczęłam 
rozumieć Słowo Boże i zaczęło ono bardziej docierać do mojego serca.

Spośród wszystkich fragmentów wybrałam dwa. W sposób szczegól-
ny nakierowują mnie, na to, co mam robić w życiu. Są dla mnie jak „bilet 
i paszport”, aby wejść do „samolotu” królestwa Bożego. Biletem jest Mi-
łość, a paszportem / dowodem osobistym fragment Ewangelii według św. 
Mateusza: Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych 
najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie (Mt 25, 40).

Swoje rozważania rozpocznę od „biletu” czyli miłości, gdyż to sam 
Jezus rozpoczął od tego, na samym początku, gdy byłam jeszcze małym 
dzieckiem, przyciągał, uczył i poruszał moje serce.

Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Po-
dobnie jak Ja was umiłowałem, tak i wy macie miłować innych (J 13,34). 
Banał pomyślicie! To zapraszam do krótkiego ćwiczenia, które pierwszy 
raz usłyszałam z ust śp. ks. Pawlukiewicza.

Na kartce papieru wypisz wszystkie osoby, które kochasz/miłujesz 
(chwila namysłu). A teraz skreśl osoby z rodziny, znajomych, przyjaciół? 
Kto został?

A Jezus mówi: Lecz wam, którzy słuchacie, mówię: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie 
tych, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają 
(Łk 6,27-28). Kto mnie nienawidzi, przeklina, oczernia lub mam do nie-
go niechęć (chwila namysłu), takie osoby mam kochać? Wymagająca to 
miłość, co nie?

Ja: Jezu, ale to jest wbrew mnie?
Jezus: Wiem...
Ja: Jak to robić, aby to było prawdziwe?
Jezus: Oddaj mi z miłością te osoby; pomimo swoich uczuć, proś 

o zbawienie ich duszy, Ja się zajmę resztą.
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Pamiętam moją poprzednią szefową w pracy. Czułam do niej dużą nie-
chęć, dystans i wszystko co robiłam było niewystarczające. Pogrążałam 
się w tych uczuciach, ale w pewnym momencie przyszła myśl – Aha!!! To 
jest ten moment, kiedy mogę okazać jej miłość w swojej modlitwie. Mó-
wię Jezusowi: „Robię to, ponieważ Ty tak uczysz; a skoro Ty tak uczysz, 
to musi być to ważne”. Wtedy łatwiej jest mi stanąć w prawdzie ze sobą 
i modlić się za tę konkretną osobę, o jej – moje zbawienie i przemianę 
mojego – jej serca.

Sytuacja z szefową jest dla mnie praktyką, przełożoną z teorii. Mam 
z tym kłopot. Teoria to słowa Jezusa w Piśmie Świętym. Praktyka to moje 
życie. Jezu ucz mnie, abym umiała te dwie rzeczy łączyć.

Mój „bilet do samolotu” to fragment z Ewangelii według św. Jana –  
J 21,15-19.

Jako dziecko, rodzice często włączali nam (mnie i mojemu rodzeń-
stwu) bajki, między innymi przypowieści biblijne, a ponieważ bajki były 
towarem deficytowym, w tamtym czasie, oglądałam je w każdej ilości.

Najbardziej w pamięci utkwił mi fragment spotkania Zmartwych-
wstałego z uczniami, gdy po złowieniu bardzo dużej ilości ryb, uczniowie 
przysiedli z Panem Jezusem do posiłku. Do teraz, w mojej głowie pojawia 
się obraz błękitnego nieba, przycumowanej blisko brzegu, kołyszącej się 
łodzi, delikatnie poruszającej się wody, muzyka i pokój, jaki towarzy-
szył tej scenie. Pan Jezus zapytał Piotra 3 razy: „Czy kochasz mnie?”. 
Dużo razy oglądałam tę bajkę, ale pamiętam ten jeden moment, w którym 
pomyślałam: „A jakby Pan Jezus zapytał mnie – czy kochasz Mnie?”. 
W tamtym momencie moja odpowiedź była bardzo szybka: „Nie, bo nie 
znam Cię”.

To był jednak moment, od którego ten fragment, ta myśli mi towa-
rzyszyła. Czas mijał, a mnie coraz bardziej intrygował ten Jezus. Cieka-
wość rozmów z bliskimi o Bogu i pytanie: „Czy kochasz mnie?” coś we 
mnie zmieniało. Pojawiła się chęć poznania i bycia z Jezusem, ale wciąż 
był On dla mnie kimś bardzo dalekim. Trwało to długo, aż do pewnego 
dnia...

Jechałam wtedy w autobusie, był to dzień, jak co dzień. Nagle, po-
czułam ogromne ciepło i radość. Czułam jakby moje ciało miało eksplo-
dować z radości, a jednocześnie było to bardzo przyjemne i delikatne. 
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Miałam ochotę krzyczeć: „Tak, tak Jezu, kocham Cię!!! W końcu mogę to 
powiedzieć!!!” Pojawiło się uczucie ulgi, szczęścia i spełnienia. Po czasie 
zrozumiałam, że w tamtym momencie otrzymałam łaskę wiary.

Rozważ razem ze mną (zainspirowane spotkaniem z pewnym księ-
dzem).

Przeczytaj powoli fragment Janowy – J 21,15-19.
Zwróć uwagę na dwa pierwsze zwroty, gdy Jezus pyta Piotra: „Czy 

miłujesz mnie?” W języku greckim występuje tam słowo agapaō, które 
określa największą formę miłości bezwarunkowej. Jezus w dwóch pierw-
szych zwrotach pyta Piotra czy go miłuje, miłością agapē. Słysząc, że 
Piotr odpowiada słowem fileō – kocham Cię miłością braterską, zadaje po 
raz trzeci pytanie Piotrowi również używając słowa fileō, dostosowując 
się jednocześnie do Piotra. Jezus mówi dalej: Kiedy jednak się zestarze-
jesz, wyciągniesz swoje ręce, ktoś inny Cię przepasze i poprowadzi, dokąd 
nie chcesz. Czyli nadejdzie taki czas, kiedy nauczysz się kochać miłością 
agapē.

Muszę zaznaczyć, że kochać – miłować nie oznacza też „poklepywa-
nia kogoś po ramieniu”, konformizmu, „świętego spokoju”, albo brania 
na siebie za dużo, braku szacunku do swoich granic czy planów lub zga-
dzania się na wszystko. Dbanie o innych, to również dbanie o siebie. Pan 
Jezus nieraz kierował bardzo stanowcze słowa względem faryzeuszów (J 
8,39-59). My mamy Go naśladować. Pamiętajmy jednak o miłości w kon-
takcie z innymi: „Czy kocham/szanuję tę osobę, którą chcę upomnieć, 
wyrazić niezadowolenie, sprzeciw, z którą się nie zgadzam?” 

Chciałam jeszcze wrócić na moment do „paszportu/dowodu osobi-
stego”: Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych naj-
mniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie (Mt 25, 40). Kto jest tym 
najmniejszym? Dziecko, starszy człowiek z demencją, ktoś odrzucony 
w grupie, zapomniany, każdy z nas.

„Paszportem/Dowodem osobistym” są również uczynki miłosierdzia 
względem ciała:

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
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byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie (Mt 25,35-36)
Ale kocham tą Bożą prostotę. Gdy nieraz myślę o wielkich cudach, 

nadzwyczajnych rzeczach, które chciałabym robić, to przypomina mi się 
ten fragment: dać komuś pić, jeść, przyjąć go pod swój dach, przyjąć go 
z całym bagażem doświadczeń – co czasem trudniejsze. Niby banały, 
ale Jezus nadaje im rangę nadzwyczajnych. Dzięki nim możemy wejść 
do Jego królestwa niebieskiego, do którego wchodzi się poprzez miłość. 
W ostatnim czasie również zostały mi przypomniane uczynki miłosier-
dzia względem duszy. Osobiście się przyznaję, że dopiero teraz zaczynam 
się z nimi zapoznawać.

Na koniec moich rozważań chciałam wspomnieć jeszcze o Maryi. 
Był okres w moim życiu, kiedy Ją poznałam i nie rozstawałam się z Nią 
ani na krok – myśli, modlitwa, „takie życie pełne Maryi”. Piękny był 
to czas. Trwało to dosyć długo, aż pewnego dnia przyprowadziła mnie 
do Jezusa. Dopiero później to zauważyłam, że to właśnie Jezus stanął 
w centralnym miejscu mojego życia. Potwierdziło mi to twierdzenie, 
że Maryja nie chce skupiać na sobie uwagi – zawsze przyprowadza do 
swojego Syna, Jezusa.

W burzliwych momentach mojego życia przyszła mi z pomocą me-
dytacja chrześcijańska: „Zacznij medytować” ks. Wita Chlondowskiego. 
W czasie medytacji można „trawić”, czyli oddawać Jezusowi i z Nim 
przeżywać trudne emocje i traumatyczne sytuacje. Słowa piosenek „nie-
maGotu” są również dla mnie wspierające w tym, co dobre.

Jezu, dziękuję Ci, że Jesteś, że ja jestem. Proszę Cię, na ile potrafię 
o łaskę wiary, o chęć poznawanie i kochania Ciebie, pomimo oziębłości, 
niechęci i bólu. Amen.

Justyna 36 lat
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