
     

  Ewangelia     V niedziela zwykła  

                           

Mt 5, 13 - 16     5 lutego  2017 
 

(13) Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój 

smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na 

wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.  

(14) Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć 

miasto położone na górze. (15) Nie zapala się też światła i nie 

stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, 

którzy są w domu. (16) Tak niech świeci wasze światło przed 

ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki  i chwalili 

Ojca waszego, który jest w niebie. 
 

 
 
 

dr Joanna Jaromin   z "Kręgu biblijnego nr 32" wyd. Biblos 
 

Omówienie fragmentu 
 

Na początku Kazania na Górze, zaraz po wygłoszeniu Ośmiu błogosławieństw, 

Jezus sięga po dwie piękne metafory: soli i światła, aby zobrazować zadania uczniów.  

 

Wyraźnie dzielą one tę perykopę na dwie części, każda z nich bowiem rozpoczyna 

się od słów: "Wy jesteście ..." (Mt 5, 13a.14a). Perykopa ta (Mt 5, 13 - 16) jest niejako 

pomostem między błogosławieństwami (Mt 5, 3 - 12) a tekstem programowym 

dotyczącym interpretacji Prawa (Mt 5, 17n). 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

 Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek w Rzeszowie 

Krąg Biblijny  nr 22 



Pierwsza metafora dotyczy soli: "Wy jesteście solą ziemi" (Mt 5, 13a).  
 

Z pewnością pierwszym skojarzeniem biblijnym z nią jest żona Lota, która podczas 

ucieczki z Sodomy i Gomory została zamieniona w słup soli za złamanie zakazu oglądania 

się za siebie (Rdz 19, 26). Mieszkańcy Palestyny znali dobrze takie słupy solne, zwłaszcza w 

okolicach Morza Martwego i na pustyni, ale sól była dla nich ogromnie ważna z innych 

powodów.  
 

Każdy dar ofiarny musiał być posolony (Kpł 2, 13: (13) Każdy dar należący do ofiary 

pokarmowej ma być posolony. Niech nie brakuje soli przymierza Boga twego przy 

żadnej ofierze pokarmowej. Każdy dar posypiesz solą.  ), gdyż sól była symbolem 

przymierza (Lb 18, 19:  (19) Wszystko, co odłożone jest z darów świętych, jakie 

Izraelici przynoszą Panu, daję na zawsze tobie, synom twoim i córkom. To jest 

należność wiekuista, przymierze soli wobec Pana dla ciebie i potomstwa twego 

wraz z tobą.), a każda ofiara składana Bogu o tym przymierzu miała przypominać. 
 

Sól miała także właściwości oczyszczające: Elizeusz oczyścił za pomocą soli wodę 

niezdatną do picia i nawadniania roli, aby przynosiła plony (2 Krl 2, 19 - 22). Sól 

przywoływała także na pamięć "przymierze soli" , jakie Bóg zawarł a Aaronem i kapłanami 

(Lb 18, 19), a tym samym stanowi symbol wierności temu przymierzu. 
 

Czasem sól rozumiana była jako metafora mądrości; po tej linii idzie Paweł Apostoł: 

"Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy 

każdemu odpowiadać" (Kol 4, 6). 
 

Najbardziej jednak podstawową jej funkcją było konserwowanie pokarmów oraz 

nadawanie bardziej wyrazistego smaku potrawom. W tym kontekście słowa Jezusa 

skierowane do uczniów, czyli tak naprawdę do chrześcijan wszystkich czasów:                            

"Wy jesteście solą ziemi" , możemy rozumieć także dość szeroko. 
 

Chrześcijanin ma być tym, który będzie nadawał światu "smak", czyli decydował                

o jego wyrazistości, jednoznaczności, aby był on zimny albo gorący, ale nigdy letni (Ap 3, 15 

- 16). 
 

Uczeń Chrystusa ma także chronić świat przed zepsuciem, ma uzdrawiać i oczyszczać 

go z wszelkiego zła swoim świadectwem życia zgodnego z głoszoną Ewangelią.  

 

Świat ma stawać się dzięki niemu lepszy. 
 

 Jednocześnie chrześcijanin sam musi być wzorem czystości i braku jakiejkolwiek skazy. 

Powinien też odznaczać się duchem ofiary. Uczniowie Jezusa także zawarli z Nim swoiste 

"przymierze soli", przymierze wierności, którego zachowywanie uzdalnia ich do bycia "solą 

ziemi". Chrześcijanin swoją mądrością duchową ma dzielić z tymi, którym jej brak.  



Jak niewielka ilość soli wystarcza, aby zmienić smak potrawy, tak też 

wystarczy niewielu uczniów Chrystusa, aby zmienić oblicze świata, o ile będą oni 

gorliwymi świadkami Ewangelii. Jak więc sól ma wielostronne zastosowanie, tak                           

i posłannictwo uczniów Chrystusa jest wieloaspektowe. 
 

Jezus rozwija jeszcze tę metaforę. Mówi dalej "Lecz jeśli sól utraci swój smak, 

czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez 

ludzi" (Mt 5, 13bc). 
 

W słowach Jezusa zastanawia pewien fakt: sól nie może utracić smaku. Chodzi tu więc 

być może o sól zanieczyszczoną, na przykład ziemią, i jako taką właściwie bezużyteczną.               

A może Jezus miał tu na uwadze zjawisko dobrze znane w okolicach Morza martwego: otóż 

tutaj w wyniku parowania powstają różne formacje z gipsu, uważanego kiedyś za sól, która 

utraciła swój smak. (...) 

Ojcowie Kościoła 

 Sól chroni przed zepsuciem. Uczniowie mają się wystrzegać wszelkiego 

zepsucia. Orygenes. 

 Jezus mówi uczniom by nie tracili swojej wyrazistości i zapału do 

przekazywania jej innym. Hilary z Poitiers. 

 Nauka, którą otrzymują Apostołowie, nie jest przeznaczona jedynie dla nich, 

lecz dla całego świata. „Nie posyłam was też do dwóch miast, ani do 

dziesięciu czy dwudziestu, ani do jednego narodu, jak niegdyś proroków, lecz 

na ziemię, na morze, na cały świat, i to świat zepsuty. W słowach: <<Wy 

jesteście solą ziemi>> wyraził to, że cała natura ludzka utraciła smak i jest 

nadgniła wskutek grzechów”. Św. Jan Chryzostom. 

 Ci którzy otrzymali mądrość nadprzyrodzoną, nie powinni „utracić swego 

smaku”. Chromancjusz z Akwilei. 

 

Druga część omawianej perykopy rozpoczyna się od słów:  

"Wy jesteście światłem świata" (Mt 5, 14a). 
 

Światło to przeciwieństwo ciemności, więc już na pierwszy rzut oka kojarzy się z czymś 

dobrym, podczas gdy ciemność - z czymś złym.  W Biblii termin "światło" odnosi się często 

do samego Boga i Chrystusa (np. J 8, 12; 1 J 1, 5). 
 

Światłem dla innych narodów miał być także naród wybrany przez Boga, czyli Izrael 

(np. Iz 49, 6), a także Sługa Jahwe (np. Iz 42, 6). Teraz rolę tę mają przejąć uczniowie Jezusa 

- naród wybrany nie wywiązał się należycie ze swojego posłannictwa, dlatego też nowy lud 

wybrany, czyli chrześcijanie mają stać się światłem dla świata, 

kontynuując w ten sposób misję Jezusa, gdyż to On był światłem zapowiadanym już przez 

proroków (Iz 9, 1-2; por. Mt 4, 15 - 16). 



Paweł Apostoł nazywa chrześcijan dziećmi światła: 
 

" (8) Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: 

postępujcie jak dzieci światłości! " (Ef 5, 8), 

 " (5) Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy 

synami nocy ani ciemności. " (1 Tes 5,5).  
 

Do natury ucznia Jezusa należy świecić - zwłaszcza własnym przykładem i  cnotami; 

ma on nieść w swoje otoczenie światło Boże, wydobyć z mroku grzechu i zła tych, którzy w 

nim są pogrążeni. 
 

 Jezus kontynuuje metaforę światła, posługując się obrazem miasta położonego 

na górze. 
 

W starożytności ze względów strategicznych miasta wznoszono często na wzgórzach, 

dzięki czemu trudniej było je zdobyć wrogom. Tak usytuowane były one widoczne nawet z 

dużej odległości (Mt 5, 14b). I to nie tylko w dzień, ale także w nocy, gdyż światło lampek 

oliwnych oświetlających domy biło pośród ciemności.  
 

Tak też chrześcijanie nie mogą próbować się ukrywać, bo wtedy - jako bierni                  

i nieprzynoszący owoców - nie okażą się prawdziwymi uczniami Chrystusa. Oni muszą być 

wszędzie widoczni dzięki swej postawie i czynom. Nie mają zresztą powodów, aby ukrywać 

się w ciemnościach, gdyż pod osłoną działają tylko ci, którzy nie chcą, aby ich złe czyny 

wyszły na jaw, podobnie jak nieprzyjaciel z przypowieści o chwaście (Mt 13, 25). (...) 

 

Niech podsumowaniem tej perykopy będą słowa św. Jana Pawła II: 
 

 "Dlaczego Pan Jezus nazwał swoich uczniów "solą dla ziemi"? 

  

On sam daje nam odpowiedź, jeśli rozważymy z jednej strony okoliczności, w których 

wypowiedział te słowa, a z drugiej strony, bezpośrednie znaczenie obrazu soli [...]. Jezus 

otoczony przez wielki tłum, pouczał swoich uczniów (Mt 5, 1-2), i właśnie do nich, prawie 

niespodziewanie, mówi nie, że "powinni być", lecz że "są" solą dla ziemi.  

Można by więc powiedzieć, że On, nie wykluczając oczywiście pojęcia powinności, 

oznaczył normalny i stały warunek stanu ucznia: nie jest się Jego prawdziwym uczniem, jeśli 

nie jest się solą dla ziemi. Łatwe, z drugiej strony, jest wyjaśnienie obrazu: sól jest tą 

substancją, której się używa dla nadania smaku potrawom i dla zabezpieczenia ich także od 

zepsucia.  
 

Uczeń Chrystusa jest zatem solą w miarę, jak rzeczywiście daje innym ludziom, raczej 

całemu społeczeństwu ludzkiemu coś, co nadaje smak i wzmacnia. Pomijając metaforę, takim 

fermentem może być tylko cnota, albo dokładniej, zespół tych cnot, tak dobrze wskazanych 

w poprzedzającym szeregu błogosławieństw [...].  



A teraz drugie pytanie: dlaczego Pan Jezus nazwał swoich uczniów                       

"światłem świata"? [...]  

Obraz światła przedstawia się sam przez się jako uzupełniający i integrujący w odniesieniu 

do obrazu soli, jeżeli ten sugeruje ideę przenikania w głębię, to tamten podsuwa ideę 

szerzenia w sensie rozpowszechniania i rozległości [...]. 

 

Chrześcijanin zatem, aby być wiernym uczniem Chrystusa nauczyciela, powinien 

świecić swoim przykładem, swoimi cnotami, tymi "dobrymi czynami" [...] które ludzie są w 

stanie widzieć. Winien on świecić właśnie dlatego, że jest naśladowcą tego, który jest 

"światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi" 

(J 1, 9) i który określił siebie jako "światłość świata" (J 8, 12). 

 

Ojcowie Kościoła 

 Jezus oświeca swoich uczniów by nieśli to światło innym. Chromancjusz 

z Akwilei. 
 Jezus mówiąc o mieście mówi o Kościele. Kościele, który jest wspólnotą ludzi 

narażoną na atak wroga. Św. Hillary z Poitiers. 

 Słowo Boże oświeca nam drogę. Każdy zaś kto należy do Kościoła i głosi 

Słowo Boże przynależy do tej światłości. Anonim. 

 Ludzie, którzy popełniają niedozwolone czyny chodzą w ciemności. Teodor 

z Mopsuestii. 

 

 Papież Benedykt XVI  do młodych (Europejskie Spotkanie Taizé, Rzym, 29.12.2012) 
 

Drodzy młodzi przyjaciele, 

Chrystus nie odciąga was od świata. On was posyła tam, gdzie przygasa 

światło, abyście je nieśli innym. Tak, jesteście powołani, abyście byli 

małymi kagankami dla tych, którzy was otaczają. 

 Dzięki waszej trosce o bardziej równomierny podział dóbr ziemskich, 

dzięki waszemu zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości i nowej 

solidarności między ludźmi, pomożecie tym, którzy są wokół was, lepiej 

zrozumieć, że Ewangelia prowadzi nas zarazem ku Bogu i ku innym. Co 

więcej, przez waszą wiarę przyczynicie się do wzrostu nadziei na ziemi. 

Bądźcie więc pełni nadziei. Niech Bóg błogosławi was a także wasze 

rodziny i przyjaciół! 

 

 
 
 



Przełom duchowy 

Trzy kluczowe elementy nawrócenia 

 

 

Czy przypominasz sobie jakieś przełomowe momenty? 

      Na przykład pracowałeś pilnie nad jakimś projektem bez większych sukcesów, aż nagle 

wszystko zaczęło się układać w jedną całość i wiedziałeś już dokładnie, co masz dalej robić. 

A może próbowałeś pojąć jakieś nowe zagadnienie, na przykład na zajęciach z matematyki,              

i wtem jakby zapaliła się lampka w twoim mózgu i wszystko stało się jasne. 

 

 

Jeśli przeżyłeś ostatnio coś takiego, to na pewno pamiętasz, jak ekscytujące i budujące są takie 

momenty. Nabierasz zaufania do własnych możliwości. Otwierają się przed tobą nowe perspektywy. 

Czujesz się wolny i pełen energii. A przynajmniej zadowolony, że jesteś w stanie poradzić sobie                  

z tym, co masz do zrobienia.  
 

 Przyjrzyjmy się teraz pewnej bohaterce biblijnej, która przeżyła taki 

przełom w swoim życiu duchowym. Miała na imię Lidia, a jej historia 

opisana jest w szesnastym rozdziale Dziejów Apostolskich. 

 

 (13) W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy - było miejsce modlitwy.                  

I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. (14) Przysłuchiwała się nam też pewna 

"bojąca się Boga" kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę.                

Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. (15) Kiedy została ochrzczona 

razem ze swym domem, poprosiła nas: Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu - powiedziała - to 

przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim! I wymogła to na nas.  

 

▌ Pobożna kobieta interesu 

 

Lidia mieszkała w Tiatyrze, mieście w Azji Mniejszej, oddalonym kilkaset kilometrów od Filippi. 

Musiała być dość zamożna, gdyż w Filippi posiadała drugi dom (Dz 16,40). Łukasz podaje, że 

handlowała tkaninami barwionymi purpurą. Ponieważ barwnik ten był niezwykle kosztowny, 

przeznaczano go jedynie do barwienia najdroższych tkanin. Materiały, którymi handlowała Lidia, 

były nabywane przez najmożniejszych ludzi tamtych czasów. Lidia musiała być osobą 

przedsiębiorczą i bardzo inteligentną. W patriarchalnych społecznościach Bliskiego Wschodu 

odniesienie sukcesu w interesach nie przychodziło kobiecie łatwo, nie wspominając już o tym, że 

konkurencja w tej branży była ogromna.  
 



Lidia musiała przez cały czas pilnować interesu. Jednak, w przeciwieństwie do praktyki 

konkurencyjnych firm, postanowiła nie handlować w szabat.  
 

W ten dzień oddawała bowiem cześć Bogu. I została za to sowicie wynagrodzona. Wiemy z Pisma 

Świętego, że w każdy szabat Lidia spotykała się na wspólnej modlitwie z innymi kobietami z Filippi. 

Ze względu na zachowywanie przez nią szabatu większość biblistów przypuszcza, że była ona 

„bojącą się Boga” (Dz 16,14), czyli poganką, która zdecydowała się przyjąć judaizm.  

Zarówno ona, jak i modlące się z nią kobiety znały Boga Starego Testamentu, ale nie słyszały o 

Jezusie. Były to kobiety prawe, które miłowały Pana i starały się tak żyć, by się Jemu podobać.  
 

Czytając tekst Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się, jak Bóg za 

pośrednictwem św. Pawła otworzył ich oczy na nową, porywającą rzeczywistość. 
 

▌ „Pan otworzył jej serce” 

 

Historia Lidii zaczyna się, gdy Paweł i jego towarzysze za natchnieniem Ducha Świętego 

postanawiają rozszerzyć swoją podróż misyjną o Macedonię, a tym samym zanieść słowo Boże do 

Europy. Pierwszym miastem, w którym zatrzymują się na dłuższy postój, jest Filippi. 

 Po przybyciu postępują tak, jak we wszystkich innych odwiedzanych dotąd miejscach – szukają 

synagogi. Okazuje się, że w okolicy nie ma synagogi, dowiadują się natomiast o Lidii i innych 

„bojących się Boga” kobietach, które w każdy szabat zbierają się nad rzeką. Postanawiają więc 

spotkać się z nimi. Przybywszy na zgromadzenie, Paweł i jego towarzysze zaczęli rozmawiać z 

kobietami. Nie wiemy dokładnie, co takiego mówili, ale możemy przypuszczać, że opowiedzieli im o 

Jezusie – kim był, dlaczego przyszedł na świat, po co umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Możliwe 

też, że Paweł opowiedział o tym, jak Jezus objawił mu się na drodze do Damaszku. 
 

Gdy Paweł głosił Ewangelię, z Lidią zaczęło się coś dziać. 
 

Duch Święty „otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła” (Dz 16,14).             

Bóg tego dnia udzielił Lidii szczególnej łaski nawrócenia. Pozwolił jej głębiej niż dotąd zrozumieć 

sprawy wiary, pomógł pojąć głoszone przez Pawła przesłanie Ewangelii i w sposób jednoznaczny na 

nie odpowiedzieć.  
 

 Taki był początek Kościoła w Filippi – pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej na 

kontynencie europejskim. 

 

▌ Trzy kluczowe elementy 

  

Historia ta ukazuje nam, w jaki sposób ludzie przyłączali się do Kościoła w czasach Apostołów.  

 

Przez pierwsze kilka stuleci typowy proces obejmował trzy etapy: 
 

ewangelizację, nawrócenie i chrzest. 
 



 Dziś kolejność jest na ogół inna, ale te trzy elementy zostają zachowane:  

 ewangelizacja, czyli głoszenie przesłania Ewangelii,  

 nawrócenie czyli decyzja, by odwrócić się od grzechu i zwrócić ku Chrystusowi,                 

i wreszcie  

 chrzest – wylanie Bożej łaski, która oczyszcza nas z grzechu, czyniąc dziećmi Bożymi            

i członkami Kościoła.  

Przyjrzyjmy się tym trzem elementom.  
 

Ewangelizacja jest zawsze i przede wszystkim dziełem 

Ducha Świętego. Tylko On może otworzyć serce człowieka. 
 

Pierwszym elementem jest ewangelizacja – dzielenie się Dobrą Nowiną o 

Jezusie Chrystusie,   Synu Bożym, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał.  
 

Przesłanie to może przyjść wprost od Ducha Świętego, jak miało to miejsce w przypadku 

nawrócenia Pawła, zazwyczaj jednak Duch Święty przemawia przez wierzącego, który już wcześniej 

przeżył nawrócenie (Dz 9,1-19). W przypadku Lidii Duch Święty zadziałał przez słowa 

Pawła i jego towarzyszy. 
 

 Niezależnie od tego, skąd przychodzi przesłanie, ewangelizacja jest zawsze i przede wszystkim 

dziełem Ducha Świętego. Tylko On może otworzyć serce człowieka – jak to uczynił z Lidią –                     

i objawić mu Jezusa w całkowicie nowy sposób. Tylko On może dotrzeć do serca człowieka                        

z obietnicą nowego życia. Tylko On może przekonać o grzechu i wylać uzdrawiającą miłość Ojca. 

Niezależnie od tego, czy dzieje się to w ułamku sekundy, czy też w ciągu wielu dni, miesięcy czy lat, 

jedynie Duch Święty jest w stanie „zewangelizować” człowieka, doprowadzając go do nawrócenia                

i przemiany życia. 
 

Nawrócenie. W przypowieści o synu marnotrawnym Jezus ukazuje dwa różne, choć 

powiązane ze sobą wymiary nawrócenia – „pierwsze nawrócenie” i „stałe nawracanie się”                  

ku Bogu.  
 

 Pierwsze nawrócenie polega na podstawowej decyzji odwrócenia się od grzechu                  

i poddania swojego życia Chrystusowi. Widzimy to na przykładzie syna marnotrawnego, który 

„zastanowił się” (Łk 15,17), porzucił dotychczasowy sposób życia i powrócił do domu 

swego ojca. Jego starszy brat był posłusznym synem, pracującym ciężko w ojcowskim 

majątku. Jednak, jak dotąd, nie uporał się ze swoim zadufaniem w sobie, złością i pretensjami. 

Aby móc cieszyć się przebywaniem w domu ojca, potrzebował głębszego nawrócenia.  

 
 

 Bóg, podobnie jak ojciec z przypowieści, wciąż zaprasza nas do podejmowania decyzji, które 

będą coraz bardziej odrywać nas od grzechu i przybliżać do Jezusa.  Stałe nawracanie się 

do Boga dokonuje się przez wytrwałą modlitwę i uczestnictwo we Mszy świętej, 

przestrzeganie Bożych przykazań i przekraczanie siebie, by służyć innym.  

 



Lidia doświadczyła pierwszego nawrócenia, gdyż jej serce było otwarte na słowa Pawła. 

Zdecydowała się przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Tym samym weszła na drogę 

ucznia, drogę niezliczonych możliwości coraz głębszego nawracania się do Boga.  

Chrzest. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego chrzest oczyszcza nas z grzechu 

pierworodnego, czyni nas nowym stworzeniem i włącza w Kościół, który jest Ciałem Chrystusa 

(KKK, 1262-1270).  

W pierwszych wiekach chrzest był udzielany dopiero wtedy, kiedy dana osoba usłyszała 

Ewangelię, uwierzyła w Chrystusa i wyznała, że Jezus powstał z martwych. Z czasem Kościół zaczął 

udzielać chrztu niemowlętom, powierzając rodzicom i chrzestnym podstawową odpowiedzialność za 

ewangelizację dziecka i doprowadzenie go do dojrzałej decyzji pójścia za Chrystusem. 

 

 Słysząc przesłanie Pawła, Lidia otworzyła serce dla Pana i uwierzyła w Niego. 

Przeżyła pierwsze nawrócenie, a następnie została ochrzczona „razem ze swym domem”                  

(Dz 16,15). Zarówno w jej przypadku, jak i w przypadku większości pierwszych chrześcijan, 

nawrócenie – decyzja, by żyć dla Chrystusa – zostało przypieczętowane i umocnione laską Boga                

w sakramencie chrztu. 

 

▌ Radość nawrócenia 

 

Nawrócenie wymaga łaski wszechmocnego Boga oraz naszej ludzkiej decyzji.  

 

Postanawiamy dobrowolnie oddać swoje życie Jezusowi, ale nie bylibyśmy w stanie podjąć takiej 

decyzji, gdyby Duch Święty nie pozwolił nam zrozumieć, że potrzebujemy Chrystusa. Po pierwszym 

doświadczeniu naszego nawrócenia wciąż potrzebujemy łaski Boga w Eucharystii, potrzebujemy 

Jego mądrości zawartej w Piśmie Świętym i Jego miłosierdzia w sakramencie pojednania. Bez tej 

łaski, która nieustannie jest dla nas dostępna, szybko tracimy z oczu Jezusa, ulegamy pokusom                  

i popadamy w grzech.  
 

Lidia prawdopodobnie zapamiętała to szabatowe spotkanie do końca życia.             

Nie było ono dla niej tylko jednym z wielu nabożeństw, ale dniem, w którym Duch Święty otworzył 

jej serce na Ewangelię; dniem, w którym spotkała Jezusa, doświadczyła mocy Ducha Świętego                     

i otrzymała przebaczenie grzechów.  
 

 To, co spotkało Lidię i jej domowników, może spotkać także i nas. 

 

 Bóg pragnie, by każdy z naszej rodziny doświadczył radości nawrócenia.  

 Chce, byśmy wszyscy poznali różnicę pomiędzy życiem tylko dla tego świata a życiem dla 

Jezusa.  

 

   Bóg pragnie jednak również, abyśmy każdego dnia 

wstępowali do „szkoły Chrystusa”, w której 

Nauczycielem jest Duch Święty.  



 
 On nieustannie prowadzi nas do coraz głębszego nawrócenia, aż wreszcie nadejdzie dzień, 

gdy ujrzymy Jezusa już bez zasłony – czyli sercem oczyszczonym ze wszystkich 

pozostałości grzechu. ▐ 

 

 

 Biskup Grzegorz Ryś zaprasza na:    Wspólną podróż po Biblii    

- "Moc SŁOWA"  Wydawnictwo WAM Kraków  2016 

 

    1.  Znaleźć Jezusa 

(41) Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto 

Paschy. (42) Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem 

świątecznym. (43) Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, 

został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 

Wcale niełatwo zauważyć, że Go nie ma. Dopiero co był, nie musi przecież być 

przy nas cały czas .... Z pewnością jest w pobliżu: wśród krewnych i znajomych (w. 44).  

Wchodzę do domu moich bliskich, ściany są pełne znaków Jego obecności: tu wisi 

krzyż, a tam obraz Serca Jezusowego, jeszcze po dziadkach. Wśród znajomych mam 

księży, tych najsławniejszych znam z telewizji. Otoczenie, w którym się obracam, jest 

chrześcijańskie. Może nawet taka jest moja praca. Redaguję książki lub artykuły na Jego 

temat (albo przynajmniej na temat wiary i Kościoła - niektóre bardzo odważne), stoję 

przy ołtarzu, siedzę w konfesjonale, uczę religii, chodzę po muzeach, które są pełne 

sztuki sakralnej. Jezus na pewno gdzieś tu jest ... 

 A jednak. Nie ma Go! 

Odkryliśmy to już? Przeraziło to nas? Uruchomiło? Wiemy przynajmniej, gdzie Go 

szukać? 

Starczy nam determinacji, pragnienia i miłości (!), by Go szukać nie jeden, lecz trzy 

dni? 

 A po czym poznać, że Go znaleźliśmy? 

(46) Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie 

siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał 

pytania.  



(47) Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością 

Jego umysłu i odpowiedziami. (48) Na ten widok zdziwili się bardzo, 

(...) 

 Zdziwienie to jeszcze nie wiara, ale to bardzo ważny moment na drodze ku niej.  

Maryi i Józefowi udzieliło się zdumienie uczonych w Piśmie. Ci byli zdumieni Jego 

mądrością. Skąd to ma? Nigdzie się nie uczył. Nic nie wiadomo o jakichś szkołach, do 

których by uczęszczał (J 7,15-16 :  (15) Żydzi zdumiewali się mówiąc: W jaki sposób 

zna On Pisma, skoro się nie uczył? (16)Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja 

nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał.).  

Zdumieni byli dysproporcją, kontrastem między Jego 

 słabością/niepozornością/małością wpisaną w wiek (12  - letnie dziecko) a  

 trafnością/dojrzałością/mocą Jego pytań/Słowa! 

To zdumienie zostanie już refrenem Ewangelii: skąd On to ma? 

 Najwyraźniej jest w Nim coś, czego nie ma od nas.  

 Co nas przerasta, co nas zaskakuje, wykracza poza nasze kategorie widzenia                             

i rozumienia.  

 Jest w Nim - w Jego zachowaniu i słowach - coś, czego się nie spodziewaliśmy, 

czego nie rozumiemy. Jakaś Tajemnica. 

Zdumienie rodzi w nas pytanie i gotowość do słuchania. 

I to jest moment kluczowy dla wiary - gdyż ona rodzi się z "tego, co się 

słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa" (Rz 10, 17). 

Odnaleziony przez rodziców w świątyni 12 - letni Jezus po raz pierwszy mówi 

sam o sobie. 

Dotąd mówili o Nim inni. Teraz jednak to On sam objawia swoją prawdę, swoją 

Tajemnicę (może właśnie dlatego się zgubił i kazał się szukać, by móc zwrócić uwagę 

na to, co ma sam od siebie do powiedzenia?).  

Objawia swoją głęboką osobistą relację z Bogiem, którego nazywa Ojcem, a także 

swoją wewnętrzną powinność bycia z Nim: "Czemuście Mnie szukali?" Czy nie 

wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" (w. 49). 

Nie tylko nie wiedzieli. Nawet teraz nie zrozumieli. 

 



 Najważniejsze pytanie brzmi jednak: 

        Czy poczuli się zaproszeni do samego środka tej relacji między Jezusem a Ojcem?  

 Objawienie jest zaproszeniem.  

 Do tego, co mnie przerasta. 

 Przychodzi więc jako łaska.  

 I to jest właśnie odnalezienie Jezusa. 

 

2.  Moc słowa 

Jednym z pierwszych ewangelicznych wydarzeń, mających miejsce  na początku 

publicznej działalności Jezusa, jest uzdrowienie teściowej Szymona. Opowiadają o nim 

wszyscy synoptycy (Mt 8, 14n ; Mk 1, 29n; Łk 4, 38n). Wersja Łukasza odbiega jednak 

od dwóch pozostałych w jednym istotnym szczególe. 

U Mateusza czytamy: "Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała" 

. Łukasz natomiast zapisał: "A on, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. 

Zaraz też wstała i usługiwała im". 

W wersji Łukaszowej "narzędziem" uzdrowienia jest nie gest, lecz słowo.  

Jezus uzdrawia teściową Szymona, podnosi ją z choroby, nie podając jej ręki. Po 

prostu, staje nad łóżkiem i z mocą przemawia do gorączki - rozkazuje jej jak 

jedynowładca (łac. imperativ) i zwierzchnik (grec. epitimao - dosł. "zganić", 

"przestrzec", "upomnieć").  

W ten sposób nasz epizod staje się przedłużeniem i ilustracją zdumienia 

wypowiedzianego dwa wersety wcześniej przez ludzi słuchających Jezusa w synagodze 

w Kafarnaum: 

 "Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje (łac. imperat) nawet duchom 

nieczystym, i wychodzą" (Łk 4, 36). 

Za moment (na zamknięcie 4 rozdziału) Jezus powie do usiłujących Go zatrzymać 

mieszkańców Kafarnaum: "Także i innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o 

królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany". I puenta Ewangelisty: "I głosił słowo w 

synagogach Judei" (w. 43 - 44).  

Głosić Słowo - oto Jego misja! 



Nierzadko zbyt pochopnie i powierzchownie rozdzielamy od siebie Boże Słowo od 

Bożego działania. Słowo wydaje nam się lekcją, pouczeniem (na przykład przykazaniem) 

lub obietnicą. 

Wysłuchawszy go, wyglądamy następnie Bożego działania, chcielibyśmy, aby się 

wydarzyło to, co nam Bóg zapowiedział swoim słowem - nierzadko wręcz wyglądamy 

cudownych Bożych interwencji, które przekonają nas o tym, że Bóg nie jest 

"gołosłowny" i że dotrzymuje słowa. 

 Łukasz chce nam powiedzieć, że wydarzeniem w naszym życiu jest 

już samo Boże Słowo skierowane do nas. 
 

 Jest niezwykłej rangi wydarzeniem już samo to, że Bóg w ogóle do nas 

mówi. 

Ale tak naprawdę chodzi o coś jeszcze więcej. Świetnie to wyraził kiedyś papież 

Benedykt XVI, mówiąc, że Słowo Boga nas nie tylko "informuje", ale również 

"formuje" - przekształca, nawraca, zmienia, stwarza, wskrzesza. 

Przyzywamy nierzadko Bożego działania, przegapiając tak naprawdę to, że w sposób 

niezmordowany przepowiada nam Słowo - jeśli nie częściej, to choćby podczas każdej 

niedzielnej Eucharystii. Przepowiadanie nie jest jedynie wykładem. Jest wydarzeniem. 

Sprawia to, o czym mówi. Słowo nie wraca do Boga bezowocnie (por. Iz 55, 11). 

 Nie bez powodu najważniejsze przykazanie Starego Przymierza zaczyna się                             

od sformułowania: " Słuchaj, Izraelu ... " (Pwt 6,4). 

 

Ślepota Oświecenia 
 - Rozdział 9  "Ogień" - komentarze do Ewangelii św. Mateusza autorstwa                                                   

o. Augustyna Pelanowskiego OSPPE, wyd. Paganini 2016 

 

Mt 5, 13 - 15 

 

"Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby 

świeciło wszystkim, którzy są w domu". (Mt 5, 15) 

 

Francuska rewolucja miała obalić reżim królewski i stać się blaskiem oświecenia dla całego 

świata. Czy to jednak nie symboliczne, że deputowani, którzy zbierali się w sali posiedzeń, często 

chorowali na zapalenie oczu z powodu słabego wietrzenia pomieszczenia, a Mirabeau, jeden z 

przywódców, nawet przemawiał z zawiązanymi, zaropiałymi oczami? Ślepe oświecenie! 



Postępowe hasła głoszące równość wszystkich ludzi okryły jednak śmiertelnym cieniem całą 

Francję. Nieprzekupny Robespierre 20 prailiara (nazwa jednego z miesięcy w kalendarzu republiki) 

ogłosił doskonałą religię Istoty Najwyższej, a sam uczynił się symbolicznym najwyższym 

kapłanem, dwa dni później ogłosił dekret wykluczający jakąkolwiek obronę przed trybunałem 

rewolucyjnym.   
 

W ciągu pięciu miesięcy zginęło na gilotynie w samym Paryżu 2217 osób. A wszystko to 

uczynił, by ulżyć najuboższym! Jak powiedział Bernard Lewis, Francuzi od czasów rewolucji 

przeżyli dwa cesarstwa, dwie monarchie, dwie dyktatury i pięć republik i wcale nie można być 

pewnym, czy osiągnęli ideał demokracji. 
 

Nawet najszczersza wola sprawiedliwości bez pomocy Boga wyrodnieje w terror. Nie jesteśmy 

w stanie bez Boga być ludzcy ani uczynić cokolwiek dobrego. Nasze czyny bez ognia Ducha 

Świętego szybko tracą blask i stają się mrokiem przerażającym nawet nas samych. 
 

Nie wierzę w tak zwaną ludzką dobrą wolę. Wierzę, że kiedy Jezus mówił do uczniów, aby byli 

światłem świata, nie stawiał im zadania, które mieli wypełnić o własnych siłach, lecz pragnął, aby 

oni pozwolili Duchowi obdarowywać światłem ludzkość. Chodziło Mu więc o ukierunkowanie 

człowieka, by umożliwił jedynie Duchowi działanie przez ludzkie czyny.  
 

Nie jest przypadkiem, że znak ognistych języków objawia się, ukazuje się dopiero po zesłaniu 

Ducha. Byli jak lampy zdolne do dawania światła. Ale bez Ducha jesteśmy tylko lampami bez 

oliwy i bez ognia. Zapału nie wzbudza się samemu, musi być on udzielony.  

 

Prawdziwą rewolucją oświecającą ludzkość jest głoszenie Ewangelii,  
 

która nade wszystko jest adresowana na pierwszym miejscu do najuboższych i żyjących w 

ciemnościach odrzucenia przez społeczeństwa. 
 

Zawsze mnie intrygowały słowa Jezusa, by tak świeciły moje czyny, aby ludzie nie mnie 

chwalili, tylko Boga.  
 

Dobry czyn, ten, który jest pełen światła, ma mnie samego postawić w cieniu,                                  

by widoczny był tylko Bóg w świetle. 
 

Każdy mój religijny akt, a szczególnie oświecanie ewangelizacją, ma mnie stawiać w 

najgłębszym cieniu, by światło Boga przedostawało się do ludzi bez żadnych aberracji. 

 

Najistotniejszym zadaniem ewangelizacyjnym jest w małości i skromności wydobywać światło 

tajemniczego planu Boga, jaki On ma względem ludzi.  

 

Pisze o tym Paweł: "(8) Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została 

dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo 

Chrystusa (9) i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, 

ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy.  " (Ef 3, 8-9). 

 



Plan ten dotyczy życia nieśmiertelnego, o czym zresztą z zapałem dowodzi znowu Paweł w 

innym liście, twierdząc, że Chrystus "przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność 

rzucił światło przez Ewangelię" (2Tm 1, 10-11).  
 

Sytuacja bowiem naszego świata przypomina tę, która miała miejsce w Egipcie przed 

wyjściem Izraela w Paschę. Świat jest Egiptem pogrążonym w ciemnościach. Gdy 

nastała zapowiedziana przez Mojżesza plaga ciemności, tylko Izraelici mieli światło w domach. 

Nie tyle mieli światło lamp czy ognisk, ile raczej światło na drogę wyjścia z życia bez nadziei. 

Wiedzieli, że nie umrą w Egipcie, wierzyli, że uda im się przejść do innej rzeczywistości.  

 

I to jest właśnie światłem Ewangelii: ona daje nadzieję na życie poza 

śmiercią. 

 

Gdzie jest NEMO? -                                                                         
O tym, gdzie jest Nemo i o rażeniu prądem 

 

O. Adam Szustak OP   "#Jeszcze5minutek"  Stacja7.pl, ZNAK, Kraków 2016 

 

 ZACZNĘ od bajki  Gdzie jest Nemo? To absolutnie rewelacyjna historia! Jeśli ją 

widziałeś, to wiesz, że głównym bohaterem Gdzie jest Nemo? jest niejaki błazenek, taka 

bardzo fajna rybka, czerwono - biało - jakaś - tam, kolorowa. W tej bajce ta rybka jest trochę 

nieśmiała, ma problemy. Kolejna ciekawostka będzie właśnie o niej, o błazenku . 

 

 
 

OTÓŻ!  Żyje on zazwyczaj przy rafach koralowych, gdzie jest dosyć łatwym łupem dla 

różnego rodzaju nieprzyjaznych zwierząt, takich gangsterów wodnych.  jest kolorowy, 

dlatego łatwo go zobaczyć, więc jak któryś oprych morski płynie i zauważy , od razu chce 

go zjeść. 

Biedny , który dużych możliwości obrony nie ma, musiał coś wymyślić, żeby się jakoś 

bronić.  

BŁAZENEK  - ma bardzo ładną 

nazwę amfiprion. To bardzo ciekawa 

ryba, co niestety nie zostało pokazane we 

wspomnianej bajce. Ma jedną niezwykłą 

cechę. 

 



I to co wymyślił, to jest po prostu mistrz stw   

świata!  

  wyczaił, że na rafach koralowych są ukwiały - koralowce z mackami. Kiedy do 

ukwiału podpłynie jakaś ryba, razi on ją swoimi mackami z parzydełkami. Ofiara drętwieje. Po 

czym ukwiał zasysa ją do środka i zżera. Nasz  zorientował się, że można to wykorzystać. 

W jaki sposób? Wpływa między te macki ukwiału, gdy jest w niebezpieczeństwie, a goniący 

go oprych morski wpada wtedy w sam środek macek tego samego ukwiału. 

 

 Ale co jest najciekawsze ! 

Naukowcy zadają sobie pytanie, jak to się dzieje, że ten ukwiał nie poraża nerwowo , 

no bo przecież on tak samo dotyka macek i nic mu nie jest. 

Istnieją dwie teorie.  

 Jedna, mało popularna i rzeczywiście nieciekawa, jest taka, że otacza się specjalnym 

śluzem, to znaczy jest cały oblepiony, i ten śluz tworzy na nim warstwę ochronną. Czyli ma taką 

izolację. Po prostu obkleja się taśmą izolacyjną. 

 Druga teoria, znacznie bardziej popularna i chyba już udowodniona, jest taka, że  po prostu 

przez długi czas, ale w małych dawkach, pozwala dotykać się parzydełkami, które ma ukwiał. 

Podpływa i co jakiś czas muska jego macki, by go trochę poraziło.  uczy sie przyjmować 

to porażenie. I gdy długo tak się uczy, to w końcu jego organizm się uodpornia. Potem, jak już 

przepływa między mackami ukwiału, ten go dotyka, a nic już to nie robi: "Możesz mnie 

tutaj dotykać, bo ja jestem uodporniony!" 

 

Mówiąc krótko: nasza rybka trochę nauczyła się wykorzystywać ukwiał. Czyli ten malutki 

kurdupelek wykorzystuje dużego kolegę i chroni się w ramionach ukwiału. Uważam, że  

jest po prostu mistrzem świata, że coś takiego wymyślił. 

 

 

 

 
 Jaka jednak wynika z tego duchowa 

prawda? 
 

                 Myślę, że to jest dosyć jasne.  

    Okazuje się, że są takie rzeczywistości 

w naszym życiu - i uwaga! nie mówię 

tutaj o grzechu - które faktycznie mogą 



 
 
 

 

 Może nas niszczą, może są dla nas bardzo trudne, nieprzychylne, nieprzyjazne, straszne i 

tak dalej. Można - na pewno niektóre - wykorzystać do własnej obrony.  

 

To są na przykład takie sytuacje, gdzie masz jakieś cechy, które bardzo Ci sie nie podobają. 

Jeśli do nich dobrze podejdziesz, to znaczy dobrze strategicznie je rozegrasz, to one mogą stać 

się Twoim sojusznikiem. Naprawdę. 

 

Może na przykład jesteś nieśmiały. Bardzo nie lubisz publicznych wystąpień, bardzo sie 

boisz stawać przed ludźmi, boisz się ośmieszenia, nie potrafisz się zachować. Jedną ze strategii 

pokonywania tego jest zaczynanie od małych rzeczy. Nie od razu zatem trzeba wyjść na stadion 

60 - tysięczny, gdzie ludzie na Ciebie patrzą i prawdopodobnie się posikasz ze strachu, bo nie 

wiesz, jak do nich mówić. 

Nie. Zacznij od drobnych rzeczy, od drobnych spotkań z dwoma osobami, gdzie 

prezentujesz swój pogląd.  Czyli, mówiąc krótko: trzeba trochę dotykać tego ukwiału, który 

wydaje się Twoim przeciwnikiem, czyli tego twojego strachu. I oczywiście - jak  

poczujesz lekkie porażenie i będziesz się bać, ale zwiększając powoli dawkę tego, czego się 

boisz, w końcu zobaczysz, że ten strach jest Twoim sojusznikiem. Przestaniesz się bać i 

wykorzystasz to do czegoś dobrego. 

 

A propos tego przykładu. Uważam, że właśnie ludzie, którzy są nieśmiali, są najlepszymi 

mówcami dlatego, że ich skromność i pewien moment ich onieśmielenia są czymś bardzo 

pięknym. Oni nie są pyszni. I okazuje się, że właśnie ich nieśmiałość jest największą bronią w 

wypowiedziach publicznych, dlatego, że bardzo sobie zjednują ludzi. I takich rzeczy można by 

wymyślić tysiące. 
 

Oczywiście chciałbym tu jasno zaznaczyć, że nie chodzi mi o grzechy. Ktoś sobie może 

pomyśleć: "Aha, czyli jak mam grzechy, to mogę sobie trochę popróbować, podotykać i może 

się z nimi oswoję". Nie!  

 

Ze złem nie wchodzimy w konszachty! 
 

Ze złem nie wchodzimy w żadne kombinacje, bo to się skończy jeszcze większym złem.               

Po prostu ukwiał Cię w końcu zeżre, jeżeli będziesz ze złem wchodził w komitywę. Ale różne 



Twoje słabości, strachy, różne cechy, które wydają Ci się wadami, ułomnościami, 

prawdopodobnie wszystkie jesteś w stanie wykorzystać jak  wykorzystał ukwiały.  

 

Czyli to Cię może przerażać, ale w pewnym momencie, kiedy będziesz po kolei, krok po 

kroku, z tym sie zmagał, to stanie się to Twoim sojusznikiem. 
 

Jaki cytat  w związku z tym ? Jest taki genialny tekst w Księdze proroka Izajasza. 

Wiem, że on dotyczy czegoś innego, ale mi się jakoś bardzo składa z tym  i z tym 

ukwiałem wykorzystywanym przez .  

 

Izajasz w jedenastym rozdziale pisze tak: 

 

Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem 

leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem                                                     

i mały chłopiec będzie je poganiał   (Iz 11, 6). 
 

To jest dokładnie to. Dwie przeciwstawne rzeczywistości mogą funkcjonować razem. 

 

 Mało tego! Mogą jedna drugiej bronić, jedna drugą wykorzystywać do czegoś dobrego. 

 

 Spróbuj dzisiaj pomyśleć, gdzie masz takie miejsca z twoimi ukwiałami, których się boisz. 

One mogą stać się naprawdę Twoją obroną, mogą się stać twoim atutem 

 

Bądź jak , który ma u boku swój ukwiał. 
 

 


