
     

 

III Niedziela zwykła  27   I   2019 
 

(Łk 1,1-4; 4,14-21  - Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) 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 zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i 

opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, (4) abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, 

których ci udzielono. 
 

 (14) Potem powrócił Jezus w mocy 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 szabatu udał się swoim 

zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. (17) Podano Mu księgę proroka Izajasza. 

Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: (18) Duch Pański spoczywa 

na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 

głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, (19) abym 

obwoływał rok łaski od Pana. (20) Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich 

w synagodze były w Nim utkwione. (21) Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się 

te słowa Pisma, któreście słyszeli.  

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Orygenes 
 

Cel i znaczenie Ewangelii św. Łukasza 
 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 22 

 



Podobnie jak kiedyś wśród ludu żydowskiego wielu uważało się za obdarzonych duchem 

proroczym, a niektórzy spośród nich byli fałszywymi prorokami – pośród nich był Ananiasz 

syn Azora (Jr 28) – inni natomiast byli prawdziwymi, a że lud miał dar rozróżniania 

duchów, dzięki czemu niektórych proroków przyjmowali, innych odrzucali jako bardzo 

biegli bankierzy, tak też rzecz się miała w Nowym Testamencie; wielu starało się pisać 

Ewangelię, lecz nie wszyscy zostali przyjęci.  

Abyście więc wiedzieli, że nie tylko cztery Ewangelie zostały napisane, ale wiele i że 

pośród nich wybrano i przekazano te, które posiadamy, mówi nam o tym prolog Łukasza, 

który tu podajemy: „Ponieważ wielu starało się ułożyć opowiadanie” (Łk 1, 1nn).  

Słowa „starało się” zawierają ukryte oskarżenie tych, którzy porwali się do pisania 

Ewangelii bez łaski Ducha Świętego. Tak więc Mateusz, Marek, Jan i Łukasz nie starali się 

pisać, ale napełnieni Duchem Świętym napisali Ewangelię. Kościół ma cztery Ewangelie, 

heretycy wiele... 

Łukasz ukazuje nam dalej swoje myśli w słowach: „o rzeczach, które okazały się 

pośród was w sposób najbardziej oczywisty”... 

Wiarą i rozumem poznali pewnie, i nawet w szczegółach nie wahali się, czy tak było, czy 

też inaczej. Tak dzieje się z tymi, którzy wierzą z wielką wiernością i postępują za tym, co 

powiedział Prorok, mówiąc: „Utwierdź mnie w twoich mowach” (Ps 119 [118], 28).  

Stąd też apostoł o tych, którzy byli silni i mocni, mówi: „Obyście byli zakorzenieni                   

i utwierdzeni w wierze” (Ef 3, 17). Jeśli bowiem ktoś jest zakorzeniony i utwierdzony w 

wierze, to chociażby zerwały się burze, choćby nadeszły wichry, choćby spadały deszcze, 

nie upadnie, nie pokruszy się, bo jest zbudowany na skale, na silnym fundamencie.  

I nie sądzimy, że oczy cielesne mogą przynieść pewność wierze, bo daje ją tylko umysł             

i rozum. Niechaj niewierni wierzą na mocy znaków i cudów poznanych wzrokiem ludzkim, 

wierny natomiast, roztropny i silnie wierzący pójdzie za zrozumieniem wiary i będzie 

rozsądzał słowa, czy są prawdziwe, czy też nie. 

 „Jak przekazali nam ci, którzy od początku Mu się przyglądali i byli sługami 

Słowa”.  

W Księdze Wyjścia napisano, że lud widział głos Pana (Wj 20, 18). Z pewnością 

głosu się raczej słucha, niż go się widzi, lecz dlatego tak napisano, aby pokazać nam, że 

innymi oczyma widzi się głos Boga. A mają je tylko ci, którzy na nie zasłużyli.  

Co więcej – w Ewangelii dostrzega się nie głos, ale Słowo, które jest o wiele wyższe od 

głosu. Stąd też powiedziano tu: „Jak przekazali nam ci, którzy od początku Mu się 

przyglądali i byli sługami Słowa”.  

Przeto apostołowie widzieli Słowo nie dlatego, że widzieli ciało Pana i Zbawcy, lecz 

dlatego że ujrzeli Słowo.  



Jeśli bowiem: ujrzeli Jezusa wedle ciała, znaczy to samo, co ujrzeć Słowo Boże, to                      

i Piłat, który potępił Jezusa, widział Słowo Boże, i Judasz zdrajca, i wszyscy, którzy wołali: 

„Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go, zgładź Go z ziemi” (J 19, 15), widzieli Słowo Boże.  

Lecz jest rzeczą niemożliwą, aby jakiś niewierzący widział Słowo Boże. Ujrzeć Słowo 

Boże znaczy ujrzeć to, o czym mówi Zbawca: „Kto Mnie widzi, widzi i Ojca, który 

Mnie posłał” (J 14, 9). 

 „Jak przekazali nam ci, którzy od początku Mu się przyglądali i byli sługami 

Słowa”.              

W sposób jasny pouczają nas słowa Łukasza, że celem jednej nauki jest ona sama, innej 

zaś jej wypełnienie w życiu.  

Na przykład geometria ma na celu tylko i wyłącznie poznanie teoretyczne. Inna jednak 

nauka, jak na przykład medycyna, wymaga zastosowania praktycznego. Trzeba poznać 

zasady i metodę medycyny nie po to, abym wiedział tylko, co mam czynić, ale abym umiał 

czynić, to jest, abym wyczyścił ranę, zarządził dietę... Jeśliby ktoś wszystko wiedział, a nie 

wcielił w czyn, próżna byłaby jego wiedza.  

Podobnie jak z wiedzą i praktyką medycyny ma się rzecz i ze służbą Słowa. Dlatego 

napisano: „Jak przekazali nam ci, którzy od początku Mu się przyglądali i byli sługami 

Słowa”, aby słowami „przyglądali się”, pokazać naukę i wiedzę, z innych natomiast: „byli 

sługami” – poznaj czyny. 

 „Postanowiłem i ja, zbadawszy wszystko dokładnie od początku”.  

Łukasz podkreśla i powtarza, że tego, co ma napisać, nie poznał z opowiadań, ale 

dowiadywał się wszystkiego od początku. Stąd też słusznie apostoł chwali Łukasza                       

w słowach: „Którego chwała jest w Ewangelii poprzez wszystkie Kościoły” (2 Kor 8, 

18). Tego nie powiedziano o nikim innym, jak tylko o Łukaszu. 

 „Postanowiłem i ja, zbadawszy wszystko dokładnie od początku, spisać ci po 

kolei, dostojny Teofilu”.  

Mógłby ktoś pomyśleć, że spisał tę Ewangelię dla jakiegoś Teofila.  

 Wy jednak wszyscy, którzy słuchacie mojej mowy, jeśli naprawdę tak 

postępujecie, że możecie zostać umiłowanymi przez Boga, wy jesteście 

Teofilami i dla was jest spisana Ewangelia...  

Śmiało powiem, że każdy, kto jest Theophilos, jest silny, ma moc i siłę od Boga                   

i  od Jego Słowa, aby mógł poznać prawdę tych słów, którymi został pouczony, rozumiejąc 

w Chrystusie mowę Ewangelii. 

 

 

 



 Orygenes 
 

Jezus w Nazarecie 

 

Gdy czytasz: „Nauczał ich w synagogach i był wysławiany przez wszystkich”                     

(Łk 4, 15nn), bacz, abyś nie uważał za błogosławionych tylko tamtych słuchaczy i nie 

sądził, że zostałeś pozbawiony nauki [Chrystusa].  

Jeżeli prawdą jest to, co zostało napisane, to Bóg przemawiał nie tylko na 

zgromadzeniach Żydów, ale Jezus poucza i dziś na tym zgromadzeniu, i nie tylko na tym, 

ale także na innych zgromadzeniach, i to na całym świecie szukając narzędzi, przez które 

mógłby pouczać. Módlcie się, aby i mnie znalazł przygotowanym i przystosowanym do 

mówienia! 

 Jak niegdyś wszechmogący Bóg szukał proroków w tamtych czasach, gdy ludziom 

potrzeba było proroctw, i znajdował ich, na przykład Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, 

Daniela,  
 

 tak i dziś Jezus szuka narzędzi, by móc przekazać przez nie swoją mowę i pouczać 

ludy w synagogach, aby sam był sławiony przez wszystkich. 

  

 Teraz Jezus jest bardziej sławiony przez wszystkich niż w owych czasach, kiedy 

był znany w jednej tylko prowincji. 

Następnie „przybył do Nazaret, gdzie się wychowywał, i wszedłszy wedle swego 

zwyczaju do synagogi w dzień szabatu, powstał, aby czytać. I dano Mu księgę proroka 

Izajasza, i rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade 

mną i dlatego namaścił mnie” (Iz 61, 1).  

Nieprzypadkowo rozwinął księgę i odnalazł rozdział, w którym było zawarte proroctwo                          

o Nim, ale stało się to za sprawą Bożej Opatrzności. Napisane jest bowiem: „Bez woli Ojca 

wróbel nie wpadnie w sieci” i „wszystkie włosy na głowie apostołów są policzone”                 

(Łk 12, 6n).  

Tak też i tu: odnaleziono właśnie Księgę Izajasza proroka, nie inne, ale właśnie to 

czytanie, gdzie jest mowa o tajemnicy Chrystusa: „Duch Pański nade mną i dlatego 

namaścił mnie” – to Chrystus przypomina ten tekst – trudno więc przypuszczać, że 

przydarzyło się to na skutek zachcianki czy przypadku, lecz opatrznościowo i za 

zrządzeniem Bożym. 

Rozważmy więc to, co mówił prorok, a następnie to, co o sobie powiedział Jezus                           

w synagodze. „Wysłał mnie – mówi – głosić Dobrą Nowinę ubogim”. 



 Ubodzy to poganie. Nie posiadając ani Boga, ani Prawa, ani proroctw, ani 

sprawiedliwości, ani innych cnót – właśnie oni byli ubogimi. A więc, czy z tego powodu 

wysłał Go Bóg, aby zwiastował [Dobrą Nowinę] ubogim?  

 „Głosić więźniom odpuszczenie”.  

Więźniami byliśmy my, których tak długie lata trzymał szatan na uwięzi, mając nas jako 

więźniów i sobie poddanych. Przyszedł Jezus, aby „głosić więźniom odpuszczenie 

[grzechów] i ślepym, aby przejrzeli”. Ślepi widzą właśnie dzięki Jego mowom i dzięki 

przepowiadaniu Jego nauki. Przepowiadanie należy zrozumieć ogólnie, rozciąga się ono nie 

tylko na jeńców, ale i na ślepców.  

 „Wyrwać uciśnionych na wolność”.  

Kto był tak udręczony i tak uciśniony jak człowiek, który został uwolniony i uzdrowiony 

przez Jezusa?  

 „Zwiastować Pański rok łaski”.  

Według prostego zrozumienia mówi, że Zbawiciel głosił Ewangelię jeden rok w Galilei;  

i takie jest znaczenie słów: „Zwiastować Pański rok łaski i dzień odpłaty”.  

A może jakąś tajemnicę zwiastuje Boskie słowo przez głoszenie roku Pańskiego?                         

W przyszłości bowiem nastąpią inne dni, nie takie, jakie teraz widzimy na świecie. Inne 

miesiące i inny porządek kalend. Jak te są innymi, tak i nastąpi łaskawy rok Pański.  

A to wszystko jest zwiastowane, abyśmy po odzyskaniu wzroku, który zastąpi ślepotę, po 

uwolnieniu z więzów, po uzdrowieniu z różnych ran doszli do Pańskiego roku łaski. 

Gdy zaś Jezus przeczytał te słowa, zwinął „księgę i oddał słudze, i usiadł, a oczy 

wszystkich w synagodze były w Niego utkwione”.  

I teraz, jeżeli tylko chcecie, w tej synagodze i zgromadzeniu oczy wasze mogą być 

utkwione w Zbawiciela. Gdy bowiem głębię twego serca skierujesz ku rozważaniu 

mądrości, prawdy i ku Synowi, oczy twoje będą spoglądały na Jezusa. 

Błogosławione zgromadzenie, o którym świadczy Pismo, że oczy wszystkich były                       

w Niego utkwione. Jak bardzo chciałbym mieć takie świadectwo i o tym zgromadzeniu, to 

znaczy, że oczy wszystkich: katechumenów i wiernych, kobiet, mężczyzn i dzieci nie 

oczyma cielesnymi, ale oczyma duszy spoglądały na Jezusa.  

Gdy będziemy Nań patrzyli, oblicza nasze dzięki Jego światłu i przez kontemplowanie 

Go staną się jasne i będziecie mogli powiedzieć: 

 „Ukazało się nad nami światło oblicza Twego, o Panie” (Ps 4, 7) oraz: 

 „Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen” (1 P 4, 11). 

 
 



III Niedziela zwykła 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I .Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród 

nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami                       

i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych 

chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś mógł przekonać się o całkowitej 

pewności nauk, których ci udzielono  (Łk 1, 1 - 4) 

 

 

 II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi do 

mnie?” 

 

Nim Dobra Nowina została utrwalona na piśmie, wpierw została odnotowana, utrwalona 

w sercach naocznych świadków i sług słowa. Oni jednak nie zatrzymali jej dla siebie, lecz            

z całą wiernością i pasją przekazywali ją innym - z ust do ust, z serca do serca.  

Gdy pojawiła się obawa, że im dalej od źródła, tym przekaz będzie coraz mniej wierny, a 

i sami świadkowie się wykruszali, odchodząc do domu Ojca, pojawili się natchnieni przez 

Ducha autorzy i spisali ewangeliczne świadectwo, opowiadanie. Wśród nich był Łukasz 

Ewangelista. 

 Czy czuję wobec Boga wdzięczność za trud Łukasza i pozostałych ewangelistów: 

Mateusza, Marka i Jana? Jak często sięgam do Ewangelii? Czy pozwalam, aby 

słowo Boże poprzez wytrwałą, systematyczną lekturę, modlitwę utrwalało się                        

w moim sercu, mojej pamięci, moim życiu? Czy tylko czytam słowo, czy też staję się 

jego żywym i autentycznym świadkiem i sługą?  

 

 Czy moje życie staje się piątą Ewangelią? 

Teofil to znaczy "przyjaciel Pana Boga". Spisana przez Łukasza Ewangelia miała mu 

pomóc umocnić tę przyjaźń. Miała go przekonać, że idzie dobrą drogą i dodać mu odwagi, 

aby wytrwale szedł dalej. 



 Czy mam świadomość, że bez żywej relacji ze słowem Bożym będzie mi trudno o 

prawdziwą przyjaźń z Panem Bogiem? Czy w Ewangelii szukam nauk o tym, jak 

dobrze żyć? Czy dzięki lekturze Ewangelii jestem coraz bardziej pewny życiowych 

wyborów, decyzji, postanowień?  

 Czy trzeba mnie było długo przekonywać, że w słowie Pana, w Ewangelii, 

odnajdę światło mego życia? Czy czuję  w sercu wdzięczność wobec tych, którzy 

udzielali mi nauk dotyczących Ewangelii, swoją wiedzą i życiowym świadectwem 

wprowadzali mnie w ten niezwykły świat Bożego słowa. 

 

Podziękuję Bogu za wszystkich świadków i wszystkie sługi Bożego słowa.                   

Poproszę, abym mógł stać się jednym z nich. 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu o 

przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie - 

owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do serca  

i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, 

Świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 

Jego słuszne nakazy radują serce, 

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy (Ps 19, 8-9). 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. 

Jest to godzina nawiedzenia Słowa.  

 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 

 

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem! 
 

 

 

 

 

 

 



o. Augustyn Pelanowski "Fale łaski" 
 

Plan Boga (Łk 4, 16 - 30) 

 

 Mimo wielu doświadczeń z Biblią, wielu godzin spędzonych nad nią, ciągle szukamy 

pouczenia, w jaki sposób mamy się z nią spotykać, jak ją czytać. (...) 

  Oto jeden z takich fragmentów, mówiących nam, jak Jezus czytał i tłumaczył Słowo 

Boże. 

 Przykład ten jest dla nas wzorcowy w najwłaściwszym sensie, gdyż nikt tak dobrze nie 

może nas pouczyć o tym, jak czytać, jak właśnie sam autor - Bóg! 

 Oto, po doświadczeniu chrztu i pustyni, Jezus wszedł do swego rodzinnego miasta i 

wziął w ręce Zwój Świętych Pism. Zauważmy, że czyni to po dwóch skrajnych 

doświadczeniach - chrztu, który kojarzy się z nadmiarem wody i pustynnych pokus, pustyni, 

która jest przecież bezwodnym  miejscem. 

 To są zupełne przeciwieństwa nurtów, w których Jezus zanurzył się, by rozległ się nad 

Nim głos Ojca i ujawnił się Duch Święty. 

 Na pustyni doświadcza głosu złych duchów - wrogich i pokonanych przez Ducha 

Świętego. W nurtach Jordanu zaś Jezus przeżywa zstąpienie na Niego Ducha Świętego! 

 To zestawienie tak skrajnych doświadczeń, umieszczone w Ewangelii bezpośrednio 

przed sięgnięciem po zwój biblijny, jest dla nas wskazówką: po Biblię należy sięgać 

między dwoma doświadczeniami -  doświadczeniem Ducha Świętego i złych duchów. 

 Biblia jest zrozumiała dopiero po zetknięciu się w życiu z Duchem Świętym, ale                              

i z doświadczeniem pokus zła.  To zabrzmi niezwykle, ale dopiero niebezpieczeństwo 

grzechu sprawia, że dostrzegamy potrzebę zbawienia. Dopiero po zerwaniu owocu z drzewa 

poznania  Ewie i Adamowi "otworzyły się oczy"  na nędzną nagość. 

 Nie chcę przez to powiedzieć, że grzech jest czymś dobrym, lecz zaznaczam tylko to, że 

nigdy sobie nie zdajemy tak bardzo sprawy z potrzeby szukania pomocy w Słowie 

Boga i w samym Chrystusie, jak właśnie wtedy, gdy stajemy oko w oko z pokusą, lub -

  nie niestety - z samym grzechem. 

 Słowo Boga staje się zrozumiałe i upragnione dopiero wtedy, gdy  staniemy 

między obfitymi nurtami łask a wysuszonymi piaskami pustki grzechu.   

Nasze życie jest bowiem umieszczone pomiędzy dwoma królestwami:  królestwem Boga 

i królestwem szatana. 



 Biblia pozwala ci dokonać właściwego wyboru. Księga ta jest niezrozumiała dla kogoś, 

kto nie ma Ducha Świętego i kto nie zobaczył swojego grzechu i jego pokus, a zwłaszcza 

swoje niewiary. 

 Biblia pozwala człowiekowi uniknąć jeszcze czegoś gorszego:  religijnego 

samooszustwa - zadowolenia się spełnianiem religijnych obowiązków, bez zaangażowania 

siebie w zbawienie i zbawienie innych. 

 Właśnie o tym jest mowa w tym fragmencie. 

 Ludzie, którzy  przebywali w synagodze, gdy Jezus czytał księgę, byli bez wątpienia 

religijni, ale nie mieli wiary ani nie słuchali sercem wołania Pism Świętych.  Biblia była dla 

nich rodzajem "książeczki do nabożeństwa" i nie szukali w niej zrozumienia swego życia. 

  Jezus zaś zawsze miał zwyczaj nie tylko czytać Biblię, ale też szukać w niej 

potwierdzenia dla swoich wyborów i decyzji życiowych. Dlatego ewangeliści często to 

podkreślali, iż wydarzenia życia Jezusa były spełnianiem Pism. 

 Spróbuję przyjrzeć się każdemu wierszowi z tego fragmentu z osobna. 

 "Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał 

się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać" (Łk 4,16). 

 Każde z tych słów jest niezmiernie ważny.  Jezus przyszedł do miejsca, gdzie się 

wychował - spotkanie z Biblią pozwala ci wrócić do  twojej przeszłości, zrozumieć ją, 

przyjąć, doznać uzdrowienia wszystkich tych przeżyć, które być może bardzo cię 

wyalienowały.  Żeby czytać, trzeba być sobą, a to znaczy zgodzić się na swoją przeszłość, 

na swoje dzieciństwo, swoją młodość i wszystko to, co one wniosły w ludzką osobowość. 

 Napisano też, że Jezus miał zwyczaj czytania Pisma. To bardzo cenne dla nas -  nasze 

czytanie ma być zwyczajem, czymś, bez  czego nie potrafimy żyć. 

Powstał, aby czytać  - to znaczy, że kiedy miał czytać,  przyjmował postawę 

największego szacunku, ale też możemy to zrozumieć w tym znaczeniu, że nasze czytanie 

daje nam możliwość powstania  z naszych upadków. Słowa, które czytał, przypominały 

drut pod wysokim napięciem. Prąd treści mógł porazić albo dać światło! 

 "Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na 

miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 

namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił 

wolność, a niewidomym przejrzenie; aby uciśnionych odsyłał wolnymi, abym 

obwoływał rok łaski od Pana" (Łk 4,17-19). 

 Jezus wybrał taki tekst, który tłumaczył Jego misję. 

 I to jest dla nas znowu bardzo cenne światło -  Biblia ma służyć ci do interpretacji 

twojego życia, swojego powołania do tego, abyś zrozumiał, po co żyjesz, co masz 

czynić, do czego jesteś wezwany. 



 Biblia nie jest magiczną księgę, w której wyszukujemy tajemnicze zagadki, lub księgą 

naukową, aby zaspokoić nasze potrzeby intelektualne, czy też zbiorem opowiadań, które 

bawią przed snem. 

 Trzeba się odnaleźć w Biblii - odnaleźć swoją misję życiową. Odnaleźć odpowiedzi na 

pytania: po co żyję, jaki plan ma dla mnie Bóg! 

 "Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były 

w nim utkwione" (Łk 4,20). 

 Zauważmy, że  po przeczytaniu nie oddał księgi komukolwiek,  tylko słudze. Tylko 

ktoś, kto jest sługą Jezusa, może otrzymać zrozumienie Biblii od Niego samego. Jezus 

przekazuje swój testament -  swoje dziedzictwo mądrości - komuś, to Mu służy. 

 Oczy wszystkich były w Nim utkwione - już sam Jego sposób czytania, bo dotychczas 

tylko czytał - był wyjątkowy i skupiający uwagę. 

 Niekiedy zrozumienie tekstu jest uwarunkowane sposobem czytania. Powierzchowny 

czytanie nigdy nie przyniesie efektu zrozumienia. Spotkałem kapłanów i lektorów, którzy             

z samym czytaniem prowokowali innych nie tylko do skupienia, ale i do rozmyślania. 

 "Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma,  któreście 

słyszeli"  (Łk 4,21). 

 Jezus odnosi Słowo Boga do  "dziś", a nie do jakiegoś nie określonego czasu. Odnosi je 

On do siebie, a nie do kogoś nieznanego. 

 Słowo Boże jest zawsze zaadresowane do ciebie, na twoje dziś. Jeśli dziś go nie 

spełnisz, to tym bardziej nie zrobisz tego jutro czy też za tydzień. 

 "A wszyscy przyświadczali i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły 

z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa?" (Łk 4,22). 

 Słuchający jednak nie słuchali treści wypowiedzi, przesłuchiwali się melodyce słowa 

nasyconego boską miłością.  Poza tym raczej myśleli o tym, kim jest Jezus -  widzieli                          

w Nim jedynie syna Józefa i nikogo więcej. To bardzo powierzchowny odbiór. 

 My też możemy tak zbłądzić, jeśli utkniemy w  sentymentach, afektach i literalnym  

znaczeniu Słowa Bożego. 

 Biblia nie tylko ma cię wzruszać albo informować o czymkolwiek, co działo się 

dawno temu -  ona jest zbawcza dziś, teraz! Ma zmieniać ludzkie życie każdego dnia.  

 "Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz 

samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak 

słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden 

prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: 

Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało 

zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym 



kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w 

Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka 

Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman" 

(Łk 4,23-27). 

Te dwie historie Jezus przytoczył nie bez powodu. W obydwu chodziło o to, co On sam 

przeżyje już za chwilę - o odrzucenie Słowa Bożego. Ludzie woleli odrzucić prawdę niż się 

zmienić w skrusze. Tymi przykładami o wdowie z Sarepty i Naamanie Jezus dotknął 

Nazarejczyków do żywego. 

 I o to chodzi - by Słowo Boże zdemaskowało moją niewiarę i ją uzdrowiło. 

Tymczasem, zupełnie tak jak owi Nazarejczycy, nie chcemy przyjąć prawdy o naszej 

niewierze, wolimy tkwić w przekonaniu, że jesteśmy w dobrej kondycji duchowej. 

To było pierwsze czytanie przeznaczone dla rodaków. I my w pierwszym zetknięciu z 

Biblią powinniśmy właśnie to zobaczyć - zobaczyć, kiedy usuwamy łaskę z życia, kiedy 

wyrzucamy Jezusa z naszego serca, gdzie stawiamy mur Bożej interwencji, która jest dla 

naszego zbawienia. Jeśli tej pierwszej lekcji nie zrozumiemy, dalszych nie będzie. 

 "Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, 

wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto 

było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił 

się" (Łk 4, 28-30). 

To są jednak straszne słowa - Jezus przeszedł pomiędzy nimi, jakby niezauważony. 

Czy nie jest to czymś niebezpiecznym, kiedy mijamy się z Jezusem, nie chcąc zobaczyć 

naszej niewiary? Wiara zaczyna się od stwierdzenia niewiary. 

Ale chciałbym również zwrócić waszą uwagę na pewien ważny rys chrześcijański ukryty 

w tym fragmencie. Chodzi mi o cechę, która została wyróżniona w ewangeliach i pismach 

apostolskich jako bardzo charakterystyczna dla misji Jezusa. Wszak tego Jezusa chcemy 

naśladować! 

Mam na myśli wiersz 21., w którym jest mowa o wypełnieniu się Pism na Jezusie. 

Los Jezusa był warunkowany koniecznością wypełnienia się Pism. Nie żył sobie tak, 

jak Mu się podobało, lecz wypełniał Pisma, jakby każde proroctwo o Nim było śladami na 

ziemi, po których szukał każdego dnia celu swej ziemskiej wędrówki i w ogóle celu 

istnienia. 

 Czy dla mnie i dla ciebie jest to zaproszenie do podobnego potraktowania życia              

i powołania? 

 Czy widzisz, że twoje powołanie wypełnia się w Pismach? 

 Czy mógłbyś powiedzieć, że słowa Pism Świętych są przez ciebie spełniane albo 

wypełniają się? 



 Jaką rolę dla ciebie odgrywa codzienna medytacja i lectio divina? Czy podobną 

jak w życiu Jezusa? 

 On miał zwyczaj czytania Pisma i spełniania tych słów, a ty? 

 Czy spełniasz wolę Ojca rozeznaną na medytacji? 

 Czy w ogóle medytujesz Biblię? 

Jezus, idąc w drodze do Emaus, nic innego do uczniów nie mówił, tylko wyjaśniał im 

Pisma. To dzięki temu wyjaśnieniu rozpoznali Go. 

 Bez Pism (Biblii) Jezus jest niewidoczny w naszym życiu. Podobnie jak bez 

światła nie widzimy kogoś, kto stoi przed nami w ciemną noc. 

 Bez Pism nie wiemy, w którą stronę podążać w powołaniu, podobnie jak 

uczniowie z Emaus, którzy szli, uciekając od Jerozolimy, a po rozmowie                        

z Jezusem i wysłuchaniu tego, co im wyjaśniał, wrócili do niej. 

Jezus mawiał, że nawet MUSZĄ się wypełnić na Nim Pisma. Jest w tym ukryte 

przeznaczenie albo, inaczej mówiąc, PLAN BOGA. 

Życie jest zaplanowane przez Boga od początku aż po nieskończoność. Owszem, nie jest 

to ślepe przeznaczenie maszyny, która jest zaprogramowana, ale ciągłe rozeznawanie woli 

Ojca i doszukiwanie się znaków w słowach, które pozwalają nam odkryć sens i cel życia.  

Mamy wolność, możemy starać się rozczytywać te znaki przeznaczenia albo je 

bagatelizować, odrzucać, albo nawet żyć chaotycznie, nie zdając sobie sprawy                                  

z jakiegokolwiek planu Boga.  

"Potem rzekł do nich: <To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy 

byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie 

Mojżesza, u Proroków i w Psalmach>. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli 

Pisma, i rzekł do nich: <Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie" (Łk 24,44-46). 

Papieska Komisja Biblijna w dokumencie o pismach żydowskich stwierdza: "Ponieważ 

absolutnie <trzeba>, aby się spełniło to, co jest napisane w Starym Testamencie, 

wydarzenia tak przebiegają, <ażeby> to się spełniło. O tym właśnie mówi Mateusz, 

poczynając od ewangelii dzieciństwa, następnie opisując publiczne życie Jezusa, a już 

najpełniej w opisie Jego męki (Mt 26,56). (...)  Ów nacisk Ewangelii na cel wyznaczony 

wydarzeniom, <aby się spełniły Pisma>, nadaje Pismom narodu żydowskiego 

nadzwyczajną wagę" s.20-21. 

I dalej: "Wiara chrześcijańska nie bazuje tylko na wydarzeniach, ale na zgodności tych 

wydarzeń z objawieniem zawartym w pismach narodu żydowskiego". 

Wynika z tego, że nasze życie, jeśli ma być życiem w Chrystusie - też musi być 

spełnieniem się Pism. 

Czy masz dowody w swej historii na to, że twoje życie jest spełnieniem się Pism? 



 Bo jeśli nie, to co cię łączy z Jezusem? 

Sympatia? Wiedza? Nazwa twojego wyzwania? 

Sakramenty dają ci dostęp do jego życia, ale twój los ma być również w jakiś sposób 

sprzężony z Jego losem przez wypełnienie się Pism! 

Jezus tak rozumiane powołanie stawiał jako conditio sine qua non przyjaźni z Nim! 

"<Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu 

zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma>. Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, 

lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: <Twoja Matka                

i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą>. Lecz On im odpowiedział:  

<Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je>" 

(Łk 8,18-21). 
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Tematyka spotkania 26 stycznia  2019 roku: 
 

 
 

 

   9.00 -10.45 – ks. dr P. Mierzwa: „Boże Narodzenie – ciekawostki 

biblijne. Kanon biblijny”; 

 

 10.45 -11.20 – przerwa kawowa; 

 

 11.20 -12.55 – ks. dr M. Dzik: „Ewangelia św. Marka – wprowadzenie – 

wykład. Wiara w Ewangelii”. 

 
 

Terminy spotkań w II semestrze (2019 roku) 

 
 

26 stycznia; 



2 marca; 9 marca; 23 marca; 

6 kwietnia; 13 kwietnia; 

18 maja; 

8 czerwca; 22 czerwca– zakończenie roku akademickiego. 
 

 

 

 

 

 


