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    Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego    
                           

Mt 28, 16 - 20  28 maja  2017 
 

(16) Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus 

im polecił. (17) A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak 

wątpili. (18) Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:  

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 

 (19) Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 

chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (20) Uczcie je zachowywać 

wszystko, co wam przykazałem. A oto  

Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata.  
 

 

Ks. dr hab. Robert Głuchowski  z "Kręgu biblijnego nr 33" wyd. Biblos 
 

 

Kiedy Jezus wstąpił do nieba? 
 

Przedstawione przez Mateusza zjawienie Jezusa należy do tak zwanych chrystofanii, 

czyli objawień Zmartwychwstałego, które mają charakter oficjalny.  
 

Uczniowie spotkali się z Mistrzem "na górze" (Mt 18, 16). Nie udało się zidentyfikować 

tego miejsca. Należy jednak pamiętać, że góra ma tutaj znaczenie nie tylko geograficzne czy 

topograficzne, ile symboliczne.  
 

Mateusz, lokalizując tę końcową scenę w takim, a nie innym miejscu, 

chce połączyć ją z inauguracją publicznej działalności Jezusa, czyli z Kazaniem na 

górze (Mt 5, 1). 
 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek                      

w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 38 
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 Na górze Jezus wyjawił uczniom, na jakich zasadach opiera się królestwo Boże, 

 na górze rysuje przed nimi perspektywę, jaka czeka tych wszystkich, którzy 

będą się nimi kierować w swoim życiu. 

 

Jest także bardzo prawdopodobne, że ewangelista nawiązał tu do sceny kuszenia. Szatan 

roztoczył wtedy przed oczyma Jezusa przepych potęg ziemskich i ofiarował Mu to wszystko 

w zamian za pokłon (Mt 4, 8 - 9). 

Obecnie Jezus staje przed uczniami w całej potędze i majestacie. Zwycięstwo nad 

szatanem zostaje ukoronowane panowaniem bez granic, nie tylko na ziemi, ale także w 

niebie. Stało się to przez posłuszeństwo woli Ojca. 
 

Spotkanie z Jezusem nie służy jednak temu, aby podkreślić rzeczywistość 

zmartwychwstania. Zjawienie się Jezusa jest opisane niezwykle wstrzemięźliwie. Uczniowie 

natychmiast Go rozpoznali i zaczęli adorować. 
 

 Jezus znajduje się już w chwale niebieskiej i dlatego jest stale adorowany. 
 

Łukasz, podobnie jak Jan, kładzie nacisk na rzeczywistość zjawień Zmartwychwstałego. 

Opisuje pewne Jego gesty w stosunku do uczniów. Tymczasem Mateusz koncentruje całą 

uwagę na gwałtownym wtargnięciu Jezusa w życie niewiast i uczniów. Apostołowie uznają 

Go od razu, jak tylko się pojawił. Nie musi udowadniać swojej tożsamości. Nacisk kładzie 

natomiast na misję apostolską. 

Mamy więc tutaj dwa typy ujęcia zmartwychwstania: jeden apokaliptyczny, 

akcentujący chwalebną rzeczywistość, a drugi biograficzny, o charakterze apologetycznym. 
 

Wynika z tego, że w pierwotnym Kościele były dwie próby wypracowania chrystologii. 

Zdawano sobie bowiem sprawę, że nie można jednostronnie ująć tajemnicy 

zmartwychwstania. Nas interesuje obecnie tylko typ apologetyczny. 

 

W poleceniu Jezusa skierowanym do uczniów trzy elementy zwracają na siebie uwagę:  
 

 wskazanie przez Niego na pochodzenie swojej władzy (Mt 28, 18),  

 samo wydanie rozkazu (Mt 28, 19-20a) i  

 zapewnienie o stałej obecności przy uczniach (Mt 28, 20b) 
 

 

 wskazanie przez Niego na pochodzenie swojej władzy (Mt 28, 18),  

"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi" (Mt 28, 18). W wersecie tym 

mowa Jezusa została poprzedzona uroczystą formułą wprowadzającą ("Przemówił tymi 

słowami").  
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W ten sposób ewangelista  podkreśla niezwykły charakter polecenia, które zamierza 

wydać. zanim jednak to zrobi, wyjaśnia, że czyni to na mocy powszechnej władzy 

otrzymanej od Ojca.  

Użyty czasownik w stronie biernej ("Dana Mi jest") oznacza działanie Boga.  

Egzegeci twierdzą, że widać tutaj bezpośredni wpływ Księgi Daniela w greckim 

tłumaczeniu. W Dn 7, 14 starotestamentalny autor natchniony zapowiada, że władza nad 

wszystkimi narodami zostaje powierzona Synowi Człowieczemu, który będzie rządził 

przez całą wieczność.  

"Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie 

narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie 

przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie" (Dn 7, 14).  

Wersja Mateusza różni się jednak od wersji z Księgi Daniela pod względem stylistycznym. 

Dn 7, 14 ma charakter  poetycki, a Mt 28, 18 sprowadza wszystko do prostego 

opowiadania. 

Autor Księgi Daniela zaznacza, że władza Syna Człowieczego będzie wieczna, natomiast 

Mateusz podkreśla jej pełnię i uniwersalizm. Ważną rolę u niego odgrywają słowa 

"wszelka władza" ( = "pełnia władzy"). Rozciąga się ona na cały kosmos. Słowa "niebo"  

i "ziemia" są określeniami wszechświata (Mt 5, 18; 6, 10). Sens tej wypowiedzi możemy 

zrozumieć w świetle Mt 11, 25, gdzie Bóg jest nazwany "Panem nieba i ziemi".  

Obraz Jezusa jako depozytariusza pełni władzy jest ważny także z punktu widzenia 

eschatologicznego. W Dn 7, 14 Syn Człowieczy otrzymuje moc po sądzie Boga nad 

narodami. Ewangelista, cytując Księgę Daniela, podkreśla eschatologiczne wypełnienie 

zapowiedzi starotestamentalnej. Chodzi już nie o zapowiedź, ale o jej wypełnienie.  

Syn Człowieczy już otrzymał władzę. 

 samo wydanie rozkazu (Mt 28, 19-20a)   

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28, 19). Fakt posiadania pełni 

władzy przez Jezusa uprawomocnia Go do wydania uczniom rozkazu, aby poszli                       

i nauczali. Jako Pan świata zdecydował się skierować swoje orędzie do wszystkich 

narodów. Słowa "wszystkie narody" są odwołaniem do proroctw i oczekiwań Starego 

Testamentu. Bóg wypełnia obietnice. Wspólnota Jezusa Chrystusa staje się nowym 

centrum i znakiem nowego porządku zbawienia. 

Ważne jest słowo "idźcie". Uczniowie mają przekroczyć granice wcześniejszej 

działalności Jezusa i udać się do pogan. Jest to zapowiedź nowej fazy zbawienia, która 

obejmuje wszystkich. Działalność apostolska rozciągnie się na cały świat.  
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Mateusz, który często zaznacza, że misja Jezusa Chrystusa ograniczała się do Izraela, tutaj 

w sposób zaskakujący przedstawia Zmartwychwstałego, który przed swoim orędziem 

roztacza perspektywę uniwersalistyczną. 

Wersety Mt 28, 19 - 20a należą do zakończenia Ewangelii św. Mateusza, przez co nadają 

odpowiednią wagę wcześniejszym napomknieniom o uniwersalnym wymiarze Dobrej 

Nowiny.  

Już na początku autor zasygnalizował, że Jezus, mimo iż pojawił się w rodzi Abrahama              

i Dawida (Mt 1, 1), jest przeznaczony dla całej ludzkości (świadczy o tym  choćby 

obecność pogańskich kobiet w Jego rodowodzie). W następnych rozdziałach też pojawiają 

się podobne elementy, (np. przybycie Mędrców). Obecnie  

następuje punkt zwrotny w historii świata. 

 Uczniowie Jezusa mają udać się do "wszystkich narodów". 

Apostołowie mają czynić wszystkich ludzi uczniami Chrystusa (gr. matheteusate). 

Chodzi przede wszystkim o osobiste i całkowite przylgnięcie do Niego. 

Praca apostołów ma zmierzać do tego, aby w życiu innych ludzi powtórzyło się 

to samo, co stało się z nimi. On wezwał ich do siebie i związał ze sobą. 

Nie chodzi zatem o zwykłe nauczanie, ale o wprowadzenie we wspólnotę życia                     

z Jezusem. Uczeń ma uczestniczyć w Jego życiu. 

Uczniem jest każdy, kto Go słucha, kto Go kocha, czyli idzie za Nim. Powołanie uczniów 

łączy ich z Jego osobą, jak widać to doskonale w Kazaniu na górze oraz w innych 

mowach Mistrza z Nazaretu. (...) 

 zapewnienie o stałej obecności przy uczniach (Mt 28, 20b) 

"A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 

20b). Całość kończy się zapewnieniem Jezusa, że pozostanie z apostołami: "Ja jestem z 

wami".  

W wypełnianiu misji nie wystarczą jedynie siły naturalne: sam Pan będzie 

towarzyszył wysłannikom. Wzmocni ich swoją mocą i swoim autorytetem. 

Taka myśl pojawia się wiele razy w księgach Starego Testamentu, których autorzy często 

piszą o szczególnej obecności Boga (Rdz 26, 24; Pwt 20, 1- 4; Joz 1, 9; Iz 41, 10; 43, 5; Jr 

1, 8.19). Jest to obietnica, która ma swoje źródło w imieniu Boga (hebr. Jahwe - "Jestem, 

który jestem" [Wj 3, 14-15]. Mimo słabości wybranych ludzi moc Boga przezwycięży 

wszelkie trudności.  
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W naszym wypadku oznacza to, że Bóg Izraela, za pośrednictwem uwielbionego Jezusa 

Chrystusa, przekształca teraz swoją obecność na korzyść Izraela w obecność na korzyść 

wszystkich narodów, i to na zawsze. 

Dwa semicko zabarwione zwroty podkreślają ciągłą obecność Jezusa Chrystusa wśród 

swych wysłańców oraz jej trwanie. Pierwszy zwrot: "Przez wszystkie dni" - znaczy tyle, 

co "zawsze", "ciągle". Odpowiada hebrajskiemu kol - hajamim, które jest często 

zastępowane przez leolam ("wiecznie"). Jeśli chodzi o drugi zwrot: "aż do skończenia 

świata" - to jego sens jest dyskusyjny.  

Może mieć znaczenie czasowe ("skończenie", "koniec") albo przestrzenne ("kraniec").                

W drugim wypadku można by przyjąć, że Jezus zapowiada swoją obecność 

nieograniczoną geograficznie czy etnicznie. Jednak termin grecki synteleia ma najczęściej 

znaczenie czasowe. W takim razie wskazuje na końcową epokę Kościoła. Epokę tę 

zainaugurowało zmartwychwstanie Chrystusa i Jego wejście w posiadanie uniwersalnej 

władzy w całym kosmosie. 

Mistrz zapewnia swoich uczniów o zwycięstwie: Ich misja się powiedzie, choć nie 

oznacza to, że obędzie się bez ofiar i trudności.  

Ewangelia św. Mateusza kończy się więc optymistyczną wizją. Działalność misyjna jest 

zatem rzeczywistością eschatologiczną. Odnosi się do przyszłości, która już się 

rozpoczęła. Misja jest konsekwencją objawienia się władzy Jezusa Chrystusa. 

Można jeszcze zadać sobie pytanie, czy zapewnienie to odnosi się tylko do apostołów czy 

także do hierarchów Kościoła?  

Zwrot "aż do skończenia świata" wskazuje, że dotyczy ono nie tylko apostołów, ale 

także ich następców. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Jan Chryzostom (Złotousty) 
 

Rozesłanie apostołów 

 
„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei [na górę, tam gdzie Jezus im 

polecił]. A gdy Go ujrzeli, jedni oddali Mu pokłon, niektórzy jednak wątpili”.  
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Wydaje mi się, że jest to ostatnie Jego ukazanie się w Galilei, gdy wysłał ich, by 

chrzcili. A jeśli niektórzy wątpili, podziwiaj ich prawdomówność: nie zatajają swoich 

słabości aż do ostatniego dnia. A jednak i oni wzmocnili się Jego widokiem.  
 

Co zatem mówi, gdy ich ujrzał? „Dana jest Mi wszelka władza na niebie i na ziemi”.  
 

Znów przemawia do nich na sposób bardziej ludzki, bo nie otrzymali jeszcze Ducha, 

który mógłby ich wznieść wyżej.  
 

„Idźcie [więc] i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna                             

i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem”. Podaje 

polecenia: jedne dotyczą nauki oraz drugie odnoszące się do przykazań. Nie wspomina o 

Żydach, ani nie przypomina tego, co się stało, ani nie wyrzuca Piotrowi jego zaparcia, ani 

innym ich ucieczki. Nakazuje im rozejść się po całej ziemi, powierzając im treść nauki 

wyrażającej się we chrzcie.  
 

Dalej, ponieważ przykazał im wielkie rzeczy, mówi, by ich podnieść na duchu: „A oto 

Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Czy widzisz znów Jego 

własną moc? Czy widzisz, że poprzednie słowa powiedział do nich, uniżając samego siebie?  
 

Powiedział, że będzie nie tylko z nimi, ale też ze wszystkimi po nich, którzy będą 

wierzyć. Przecież apostołowie nie mieli żyć „aż do skończenia świata”, lecz mówi do 

wiernych jakby do jednego ciała. „Nie mówcie mi – powiada – o trudności położenia, bo 

jestem z wami Ja, który wszystko uczynię łatwym”.  
 

To samo mówił nieustannie prorokom w Starym Testamencie: 
 

 Jeremiaszowi, gdy wymawiał się swą młodością (Jr 6, 1), 

 Mojżeszowi (Wj 3, 11) i  

 Ezechielowi (Ez 2–3), gdy chcieli ratować się ucieczką. 
 

„Ja jestem z wami”. 
 

To samo powiedział do nich także tutaj. Zauważ różnicę pomiędzy nimi. Albowiem 

pierwsi, choć posłał ich do jednego narodu, często się ociągali; [apostołowie] natomiast, 

chociaż posyłał ich na cały świat, nie mówili niczego takiego.  

Przypomina im o końcu świata, aby ich jeszcze bardziej do siebie przywiązać, aby 

zważali nie tylko na obecne niebezpieczeństwo, lecz także na przyszłe, nieskończone dobra.  

 

„Prześladowania, które będziecie znosić, kończą się wraz z tym życiem, skoro 

nawet sam świat będzie skończony. Dobra natomiast, którymi będziecie się cieszyć, 

będą trwały wiecznie, a o tym już wcześniej mówiłem do was często”.  
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Tak więc posłał ich, utwierdziwszy i obudziwszy ich uwagę wspomnieniem o owym 

dniu. Ów bowiem dzień jest pożądany dla tych, którzy żyją cnotliwie, straszliwy zaś dla 

tych, którzy żyją pogrążeni w grzechu, gdyż czeka ich kara. 
 

 

   św.  Hieronim 
 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody 
 

„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił”.  
 

Po zmartwychwstaniu Jezus widziany jest na górze w Galilei i tam oddają Mu pokłon, 

chociaż niektórzy wątpili, a ich wątpienie powiększa naszą wiarę. Wtedy bardziej otwarcie 

ukazuje się Tomaszowi i pokazuje bok zraniony włócznią i ręce przebite gwoździami (J 20, 

27).  

„Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana mi jest wszelka 

władza na niebie i na ziemi»”.  
 

Temu władza została dana, który wcześniej został ukrzyżowany i pochowany w grobie, 

który leżał umarły, który później zmartwychwstał. Dana zaś została władza w niebie i na 

ziemi, aby Ten, który wcześniej królował na niebie, poprzez wierzących królował na ziemi.  
 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i 

Syna, i Ducha Świętego”.  
 

Najpierw nauczają wszystkie narody, następnie pouczone zanurzają w wodzie. Nie 

może bowiem się stać, by ciało przyjmowało sakrament chrztu, jeśli dusza wcześniej nie 

przyjęła prawdy wiary. Są zaś chrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, aby Tych, 

których jest jedno Bóstwo, była też hojność; a jeden Bóg jest imieniem Trójcy.  
 

„Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem”.  
 

Szczególna kolejność. Rozkazał apostołom, aby najpierw nauczali wszystkie narody, 

następnie by zanurzali ich w sakramencie wiary, a po wierze i po chrzcie, aby uczyli tego, 

co należy zachowywać. Aby nie sądzili, że czymś błahym i małym jest to, co im nakazano, 

dodaje jeszcze: „wszystko, co wam przykazałem”, aby ci, którzy uwierzą, w imię Trójcy 

zostaną ochrzczeni, jeszcze czynili wszystko, co im zostało przykazane.  
 

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 
 

 Obiecuje, że będzie z uczniami aż do skończenia świata i pokazuje, że oni zawsze będą 

zwyciężać, a On sam nigdy nie odstąpi od wierzących. Ten zaś, który aż do skończenia 

świata obiecuje swoją obecność, dobrze zna ów dzień, w którym wie, że będzie razem z 

apostołami. 
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   św.  Leon Wielki 
 

Znak nadziei 
 

Tym więcej przeto odczuwamy trudności zadania, im większe wobec wszystkich mamy 

powinności. Przy tak uzasadnionej obawie o to, czy wywiążemy się z naszego zadania, skąd 

tu zaczerpnąć ufności?  
 

„Czuwa jednak i nie zasypia Ten, co strzeże Izraela” (Ps 120, 4), i to mówi do 

uczniów swoich: „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.  
 

Raczy On pasterzować miłościwie nie tylko owcom swoim, ale też ich pasterzom. Dla 

wzroku ciała niewidzialny duchem i sercem daje się poznać i odczuć; nieobecny ciałem, 

ażeby Go można oglądać, obecny bóstwem, boć w nim niepodzielnie wszędzie przebywa. 

 A że „sprawiedliwy z wiary żyje” (Rz 1, 17) to właśnie jest sprawiedliwość 

wierzącego, że przyjmuje duchem, czego nie dostrzeże wzrokiem.  
 

„Wstąpiwszy Pan na wysokość, wywiódł pojmanych z niewoli, a łaski dał ludziom” 

(Ef 4, 8): wiarę, nadzieję i miłość. Wielkie to są dary, skuteczne i cenne! Tak przedziwnie 

usposabiają duszę, że wierzy, spodziewa się i miłuje, czego oczyma ciała dosięgnąć nie 

może. 
  

   św.  Jan Damasceński 
 

Nakaz chrzcielny 
 

[Wierzymy więc]  
 

 w jedną naturę,  

 jedno Bóstwo,  

 jedną potęgę, 

 jedną wolę,  

 jedno działanie, 

 jeden początek,  

 jedno władztwo,  

 jedno panowanie, 

 jedno królowanie – [istniejące] w trzech doskonałych Hipostazach i odbierające 

jeden kult, będące przedmiotem wiary i czci dla wszystkich rozumnych 

stworzeń; [w Hipostazach] zjednoczonych bez pomieszania i różniących się bez 

podziału – co wydaje się paradoksem. 
 

[Wierzymy] w Ojca, Syna i Ducha Świętego, w których też imię 

zostaliśmy ochrzczeni. 
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Tak bowiem Pan nakazał chrzcić apostołom, gdy powiedział: „Chrzcijcie w imię 

Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 

 

   Orygenes 

Praeparatio evangelica 

 
„Za dni Jego wzeszła sprawiedliwość, a obfitość pokoju” (Ps 72, 7) zaczęła się w 

chwili Jego narodzin; Bóg bowiem przygotowując narody do przyjęcia Jego nauki, oddał je 

pod władzę jednego Cesarstwa Rzymskiego, aby istnienie wielu królestw i brak 

wzajemnych kontaktów między narodami nie stanowiły dla apostołów zbyt wielkiej 

trudności w wypełnieniu polecenia Jezusa, który rzekł: „Idźcie i nauczajcie wszystkie 

narody”.  

Wiadomo, że Jezus narodził się za panowania [cesarza] Augusta, który, że się tak 

wyrażę, zjednoczył w jednym królestwie wiele narodów. Istnienie wielu królestw 

stanowiłoby przeszkodę w rozszerzaniu się nauki Jezusa na całą ziemię nie tylko z tych 

powodów, które podaliśmy, lecz również z powodu konieczności prowadzenia wojen i 

toczenia walki dla obrony ojczyzny; działo się tak, zanim August objął władzę, jak i 

wcześniej, gdy na przykład musiała wybuchnąć wojna mieszkańców Peloponezu z 

Ateńczykami oraz zmagania wojenne innych narodów.  
 

Jakże więc mogłaby zatriumfować taka pokojowa nauka, która nie pozwala nawet 

mścić się na wrogach, gdyby w czasie wcielenia Jezusa nie zapanował na świecie 

pokój? 

 

Rozdział VI (P. Kreeft - I Ty możesz zrozumieć Biblię) 

Ewangelia Ducha Świętego: Dzieje Apostolskie 

(część 5) 

Jak chrześcijaństwo wyruszyło na Zachód (Dz 17) 

Rozdział 17 Dziejów Apostolskich mówi, dlaczego wiemy dzisiaj o Chrystusie w świecie 

zachodnim, podczas gdy większość Wschodu Go nie zna. Opowiada dramatyczną historię, 

czemu chrześcijaństwo poszło do Europy, a nie do Azji. Wydarzenie to zmieniło następne 

dwa tysiące lat historii świata. 

Podaje także historię pierwszego spotkania chrześcijaństwa i filozofii greckiej.  
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Były to dwie najsilniejsze i najdłużej trwające siły duchowe w świecie starożytnym. Te 

dwie siły wpłynęły na świat zachodni bardziej niż cokolwiek innego.  Te dwie siły ze 

starożytnego świata spotkały się, poślubiły i stworzyły następną wielką epokę 

historyczną: średniowiecze. 

Duch Święty kierował historią, kierując apostołami. W Dziejach Apostolskich (13, 2) 

Łukasz pisze, że Duch Święty powiedział: "Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do 

dzieła, do którego ich powołałem". (Zauważmy, jak rzeczywisty i osobowy jest Duch 

Święty. Nie jest tylko mocą, ale rzeczywistą Osobą Boską, która mówi i rozkazuje 

szczegółowo i konkretnie. Gdyby apostołowie nie otworzyli się na Niego i nie byli Mu 

posłuszni, Boży plan dla ludzkiej historii nie zostałby wypełniony. Bóg używa ludzkich 

narzędzi; my, Kościół, jesteśmy jego rękami i stopami.) 

W Dziejach Apostolskich (16, 6) Łukasz pisze, że "Duch Święty zabronił im głosić 

słowo w Azji". ("Azja" oznacza tutaj "Azję Mniejszą", czyli współczesną Turcję.) Gdyby 

apostołowie  upierali się przy własnych planach, zamiast iść za Duchem Świętym, poszliby 

z Ewangelią na wschód zamiast na zachód.  

Gdyby tak uczynili, Europa prawdopodobnie pozostałaby pogańska, chrześcijańskim 

kontynentem stałaby się raczej Azja niż Europa i Ameryka, i prawdopodobnie nie 

bylibyśmy dzisiaj chrześcijanami. 

Nie zdarzyło się to, gdyż Paweł posłuchał snu zesłanego mu przez Boga, "widzenia 

Macedończyka": "W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim                

i błagał go: <Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!> Zaraz po tym widzeniu 

staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy 

głosili im Ewangelię" (16, 9 - 10). 

Paweł powędrował zatem przez północną Grecję do Aten, miasta stołecznego oraz 

siedziby greckiej kultury i filozofii. Tutaj po raz pierwszy spotykają się dwie wielkie siły: 

chrześcijaństwo i filozofia grecka. 

Ateny były pełne bożków i to "rozdrażniło" Pawła (rozdz. 16). Cały świat starożytny, z 

wyjątkiem Żydów i chrześcijan, czcił fałszywych bogów (bożków), wielu bogów 

(politeizm). Ale nawet tutaj Paweł potrafił znaleźć dobre strony. 

Przyczyną, dzięki której mogło się to zdarzyć, i powodem, dla którego Ewangelia się tam 

zakorzeniła, było to, że niektórzy Ateńczycy rzeczywiście poszukiwali prawdy. Byli ludźmi 

uczciwymi, otwartymi i "gorliwymi" (zob. 17, 11 - 12. 17). 

Kiedy zatem filozofowie (17, 18) poprosili Pawła o wygłoszenie mowy (17, 20), zaczął 

on od pochwalenia ich, że są "bardzo religijni" (17, 22). Chociaż ich teologia była zła                        

i bałwochwalcza, ich serca pozostawały uczciwe i szukały prawdy o Bogu. 
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Przeciwieństwem tego jest sytuacja, gdy Paweł pisał do chrześcijan w Koryncie, drugim 

mieście Grecji po Atenach. W Liście surowo ich skrytykował za dumę i arogancję, chociaż 

ich teologia była o wiele poprawniejsza niż teologia ateńskich pogan. 

Tak jak Jezus, Paweł dawał różnym odbiorcom to, czego każdy naprawdę potrzebował. 

Pokorni i nieświadomi poszukiwacze prawdy, tacy jak Ateńczycy, potrzebują zachęty i 

wiedzy. Dumni mądrale, jak Koryntianie, wymagają dawki pokory, a nawet zniewagi (zob. 

1 Kor 1, 18 - 3, 23). 

W istocie rzeczy to, co Paweł mówi w Pierwszym Liście do Koryntian (3, 18), jest 

prawie dokładnie tym, czego najmądrzejszy, najlepszy i najsłynniejszy grecki filozof 

Sokrates uczył czterysta lat wcześniej: 

prawdziwa mądrość polega na uznaniu, że nie jesteśmy mądrzy. 

 Niektórzy filozofowie, do których Paweł mówił w Atenach, poznali sokratejskiego 

ducha pokory i pragnęli prawdy. Teraz ich pragnienie w końcu miało zostać spełnione. 

Sokrates był kamieniarzem. Być może nawet to on wykuł na ołtarzu te właśnie słowa, do 

których Paweł odniósł się w dziejach Apostolskich (17, 23): "Nieznanemu bogu". Wierzył 

bowiem w jednego Boga, którego nie próbował nazwać ani zdefiniować, inaczej niż 

większość Greków, wierzących w wielu bogów, takich jak Zeus i Atena. 

A oto teraz punkt styczny, jak dwa krzyżujące się druty. Paweł mówi w rozdziale 17, 

23 coś zdumiewającego: "Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając". Paweł mówi że 

ci sokratejscy, poszukujący Boga greccy poganie już oddawali cześć prawdziwemu Bogu, 

jedynie Go poszukując, chociaż Go nie znali. 

 Nawiasem mówiąc, jest to bardzo mocny powód, aby wierzyć, że poganie mogą być 

zbawieni. Przecież Chrystus obiecał, że każdy, kto szuka, znajduje (Mt 7, 8). 
 

1. Najpierw Paweł zatwierdza początkowy krok Ateńczyków: przyznanie, że nie 

znają Boga, i poszukiwanie Go.  

2. Wówczas czyni z nimi drugi krok: opowiada, jak Bóg dał się poznać Żydom jako 

jedyny, najwyższy, doskonały Stwórca i Ojciec.  

3. W końcu mówi im o Bogu wcielonym, Chrystusie Synu.  

Jest to naturalne, trzystopniowe nauczanie, które można równie skutecznie 

stosować wobec współczesnych, postchrześcijańskich pogan, jak czynił to Paweł wobec 

dawnych, przedchrześcijańskich. 

To działa, gdyż prawdą jest to, co powiedział Pascal, wielki siedemnastowieczny filozof 

chrześcijański: 
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 "Są trzy rodzaje osób:  

 jedne , które służą Bogu, znalazłszy Go;  

 drugie, które silą się Go szukać, nie znalazłszy;  

 inni, którzy żyją, nie szukając Go ani nie znalazłszy.  

Pierwsi są roztropni i szczęśliwi, ostatni szaleni i nieszczęśliwi: owi pośrodku są 

nieszczęśliwi i roztropni".  

Ateńczycy byli w drugiej grupie. Byli rozumni i mądrzy, ponieważ poszukiwali, ale 

jeszcze nie szczęśliwi, gdyż wciąż nie znaleźli. 

Każdy z drugiej grupy ostatecznie przechodzi do pierwszej, o ile obietnica Chrystusa nie 

jest kłamstwem. Jednak nikt z trzeciej grupy nie dostaje się do pierwszej.  

Tylko ci, którzy szukają Boga, pragną Boga i kochają Boga, znajdują Go. 

Pogański świat zachodni szukał Boga. To dlatego znalazł Go i się nawrócił. 

Współczesny świat również może zostać ponownie nawrócony. Musi tylko Go szukać, 

jak uczciwie i pokornie szukali starożytni Grecy, i historia z Dziejów Apostolskich dzisiaj 

może znowu stać się żywa. 

 

Roman Brandstaetter " Jezus z Nazarethu" 

Wniebowstąpienie 

Było południe.  

Natychmiast po przybyciu do Jerozolimy, mimo zmęczenia długą drogą, udali się wraz 

z Miriam na stok Góry Oliwnej, usiedli na ziemi i czekali na przybycie Jezusa. Gdy ich 

żegnał nad jeziorem Kinereth i polecił im udać się do Jerozolimy, głos Jego brzmiał 

rzewnie i łatwo można było w nim wyczytać zapowiedź jakiegoś niezwykłego zdarzenia. 

Przewidujący Johanan ben Zebadia zabrał z sobą Miriam do Świętego Miasta.  

Podczas gdy jedni wypatrywali Jezusa z północy, drudzy ze wschodu, a inni od 

południa, znienacka zjawił się wśród apostołów, ale nie przyszedł do nich żadną z tych 

dróg, właściwie nie przyszedł żadną drogą, co wzbudziło w nich pokrzepiające 

podejrzenie, że od wyjścia z Galilei stale był z nimi i tylko dla ich oczu był niewidoczny.  

Przywitali Go już bez trwogi. Tak się przyzwyczaili do Jego nagłych objawień                      

i przywykli do Jego niezapowiadanych odwiedzin, że gdy przez kilka godzin był przy nich 
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nieobecny, niecierpliwie Go wyglądali dla miłości, którą Go kochali, i dla własnej 

wygody, do czego się z niejakim wstydem przyznawali w pokorze zakłopotanego ducha.  

Nie istnieje całkowite szczęście. Obudziła się w nich obawa przed samotnością, która 

ich ogarnie, gdy Jezus pewnego dnia pożegna się z nimi i odejdzie, i więcej się nie zjawi. 

Wprawdzie przyrzekł uroczystym przyrzeczeniem, że będzie z nimi aż do końca świata, 

mimo to przewidywali trudności czekające na nich po odejściu Jezusa, który na pewno 

trwać będzie przy nich, ale będzie to trwanie zmuszające ich do czujności, a wiadomo, 

czym jest prawdziwa czujność: nieprzerwanym czuwaniem we dnie i nocy, bez zmrużenia 

powiek, bez wypoczynku. Kto tak potrafi czuwać?  

Niektórzy z nich już raz dali dowód nieumiejętności czuwania. Będą skazani na 

samodzielność myślenia, działania i na nieustanne dokonywanie wyboru, na odgadywanie 

myśli Jezusa, Jego rozkazów, na odczytywanie Jego znaków, Jego niedomówień — 

pamiętali, jak ich kiedyś rozesłał po Galilei i jak marne były owoce ich samotnej pracy! — 

a przede wszystkim staną wobec konieczności rozróżniania Jego głosu od głosu własnych 

życzeń i od podszeptu Pełzającego, który rozmiłował się w naśladowaniu głosu Pana, a tę 

sztukę doprowadził do przerażającej doskonałości.  

Jezus wyraził chęć spożycia wspólnego posiłku. Usiedli na ziemi i jedli chleb, suszone 

ryby, cebulę i ser, a gdy zaspokoili głód, rozmawiali z Rabbim, a im dłużej rozmawiali, 

tym większa stawała się ich pewność, że jest to spotkanie pożegnalne, a wnioskowali to                 

z Jego wypowiedzi, podobnych do wypowiedzi stroskanego ojca rodziny, który wybierając 

się w daleką podróż pragnie najbliższym pozostawić rady, wskazania, polecenia                            

i spostrzeżenia, te najważniejsze spośród najważniejszych i najmądrzejsze spośród 

najmądrzejszych.  

Potem dla pogłębienia ich otuchy wskazał na wersety w świętych Księgach, odnoszące 

się do Jego męczeństwa i zmartwychwstania, wezwał ich na świadków tych zdarzeń i 

polecił, aby w Jego imieniu głosili wszystkim ludom ziemi, zaczynając od Jerozolimy, 

pokutę i odpuszczenie grzechów. W tym celu dla urzeczywistnienia ich posłannictwa 

wkrótce ześle na nich Obietnicę obiecaną przez Ojca: zanurzy ich w Duchu Świętym, tak 

jak Johanan ben Zecharia, Jego Pustynny Brat, zanurzał synów człowieczych w wodach 

Jordanu.  

Niechaj zatem pozostaną w Jeruszalajim Hakodesz, aż zstąpi na nich ognista                           

i drapieżna Moc Ducha Świętego, a wtedy uzbrojeni Jego mocą pójdą w świat i świadcząc 

się świadectwem świętych Ksiąg głosić będą Dobrą Nowinę wszystkim ludziom 

zamieszkującym ziemię. Obiecał im powtórnie, że będzie z nimi aż do końca świata.  
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Gdy słowa te przeniknęły do wnętrz apostołów i znalazły w nich wygodne dla siebie 

mieszkanie, ujrzeli w sobie Jeszuę Mesjasza-Oblubieńca w otoczeniu świętych Ksiąg, 

które pobrzękując naszyjnikami, nakrapianymi srebrem, kolczykami i naramiennikami, 

ujęły się za ręce i zaśpiewały radosną pieśń. Rozpoczął się taniec świętych Ksiąg dokoła 

królewskiego Pomazańca. Tańczyły i śpiewały święte Księgi, piękne jak księżyc, 

promieniste jak słońce, groźne jak wojsko zbrojne, córki błogosławione, Księgi Początku, 

Wyjścia, Kapłanów, Liczb i Prawa, Psalmów i Proroków, w zachwyceniu śpiewały i 

tańczyły na chwałę umiłowanego Oblubieńca, jasnego i miedzianego, który góruje nad 

dziesięcioma tysiącami mężów, a Jego głowa jest jak szczere złoto, a włosy Jego są czarne 

jak kruki, Jego oczy są jak turkawki u strumienia, wykąpane w mleku i wypoczywające 

nad brzegiem źródła.  

Jezus podniósł się z ziemi i ruszył w kierunku Bethanii, a apostołowie i Miriam szli za 

Nim. Chcieli Go jeszcze spytać o wiele spraw zaprzątających ich serca i umysły, chcieli 

zasięgnąć u Niego jeszcze wielu rad, pouczeń i wskazówek, chcieli dowiedzieć się czegoś 

o własnej przyszłości, ale ponieważ wydawało im się — i słusznie — że powinni teraz w 

tak wielkiej i niepojętej chwili zachować umiar w stawianiu pytań, poczęli w nich w 

pośpiechu przebierać i odrzuciwszy wszystkie, pozostawili tylko jedno jedyne, niezwykle 

dla nich — dla synów tej ziemi, którą umiłowali gorącą miłością — ważne i jakże często 

sen spędzające z ich powiek. Było to ostatnie pytanie, jakie zadali na ziemi odchodzącemu 

Mesjaszowi. Gdy stanęli na szczycie Góry Oliwnej, spytali Jezusa:  

— Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?  

Jezus odrzekł:  

— Nie wasza sprawa znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy 

Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w 

Jerozolimie i całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi.  

Nie chciał im wyjawić czasu przywrócenia królestwa Izraela, podobnie jak przedtem 

nie chciał im wyjawić czasu swojego powtórnego przyjścia na ziemię, a ponieważ 

przyjście jednego i drugiego czasu uzależnił od wyroków swojego Ojcowskiego Synostwa 

— a o powtórnym Jego przyjściu nigdy nie wątpili — uradowali się z powodu Jego 

odpowiedzi, którą przyjęli jako radosną zapowiedź. Odetchnęli z ulgą.  

Była cisza. Wiał zachodni powiew. Góra Oliwna trzepotała srebrnym szelestem 

oliwnych gajów.  

Jezus podniósł ręce, wyciągnął je nad głowami apostołów i Miriam i pobłogosławił ich 

wszystkich razem i z osobna.  
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 Symeona ben Jona pobłogosławił błogosławieństwem kamienia,  

 Johanana i Jaakowa, synów Zebadii, błogosławieństwem gromu, 

 Jaakowa ben Halfi błogosławieństwem Jerozolimy, 

 Jehudę ben Halfi błogosławieństwem ostatniej pomocy,  

 Filipa z Bethsaidy błogosławieństwem obfitego chleba,  

 Nathanaela ben Tolmaj błogosławieństwem figowego drzewa,  

 Theoma Niedowiarka błogosławieństwem wiary,  

 Andraja ben Jona błogosławieństwem pierwszego powołania, 

 Symeona Gorliwca błogosławieństwem żarliwości,  

 Lewiego Mataja błogosławieństwem rylca piszącego,  

 a Miriam, matkę swoją, błogosławieństwem Cienia,  

 i pobłogosławiwszy ich wszystkich razem i z osobna, począł się z wolna 

oddalać.  

Stali, uporczywie wpatrując się w znikające Miejsce, gdzie przed chwilą stał, i 

usłyszeli obok siebie podniesione głosy, zapowiadające powrót Jezusa na ziemię drogą 

niedocieczoną. Zapamiętali tę zapowiedź — trudno im było ustalić, z czyich wyszła ust, 

ale na pewno były to usta natchnione i wiarygodne, i dlatego nazwali je ustami anielskimi 

— albowiem domyślili się, że jest ona przeznaczona dla tych, którzy po nich przyjdą, dla 

późnych potomków wiary.  

A Jezus powoli w nich się oddalał, wznosił się wysoko, wysoko, coraz wyżej, a to 

oddalanie się z Miejsca było równoczesnym pozostawaniem w Miejscu, a odchodzenie 

było powrotem, a chociaż był już daleko, był coraz bliżej, a im był dalej, tym był bliżej, a 

im bardziej stawał się niewidzialny, tym więcej był cielesny i obecny, i wreszcie, wreszcie 

poczuli, że mogą dotknąć Jego dłoni, Jego nóg, Jego ran bez obawy o śmiertelne 

porażenie.  

I tak oddalając się, wstępował we własne Istnienie, w Byt niewidzialny i 

nieskończony, którym jest On sam. Jeszcze raz spojrzeli na puste Miejsce, już o bardzo 

niewyraźnych zarysach Pana, jeszcze raz badawczym spojrzeniem ogarnęli całą 

przestrzeń, a gdy stwierdzili Jego całkowitą i niewątpliwą niewidzialność, powrócili do 

Jerozolimy i udali się do Świątyni Pańskiej, gdzie wraz z Miriam i pobożnymi 

niewiastami dziękowali Elohim i błogosławili Elohim, który wzbudził w Izraelu dla 

zbawienia świata Mesjasza, Pierworodnego spośród umarłych, Jezusa z Nazarethu.  

* 

Późnym popołudniem wyszli ze Świątyni. O tej samej porze pewien podeszły wiekiem 

faryzeusz, wracając do domu po przechadzce w dolinie Cedronu, spostrzegł z dala 
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gromadkę nieznanych mu mężów i niewiast, idących w kierunku Górnego Miasta. Gdy ich 

mijał, usłyszał, jak gorączkowo rozprawiają o jakimś cudownym zdarzeniu, którego byli 

świadkami. Faryzeusz zatrzymał się i spytał:  

— O czym tak żywo rozprawiają moi bracia?  

— O Mesjaszu, panie — odpowiedział jeden z nich.  

— Módlcie się, aby przyszedł — rzekł starzec.  

— Już przyszedł! — zawołał młodzieniec o dziewczęcej twarzy.  

— Przyszedł? — głos starca zadrżał.  

— Jeszua z Nazarethu jest Mesjaszem! Czy nic o Nim nie słyszałeś, czcigodny panie? 

— zawołali.  

Starzec wzruszył niedowierzająco ramionami i wspierając się na lasce, szedł powoli 

pod górę, do swojego domu bielejącego na stoku wzgórza wśród ciemnych cyprysów, 

drzew miłych Panu. Tak, słyszał o Mężu z Nazarethu. Słyszał o Jego mądrości i dobroci, o 

naukach i cudach, o Jego męczeńskiej śmierci i o zmartwychwstaniu. Nie mógł dopatrzeć 

się winy w Oskarżonym. Uważał za czyn haniebny wydanie syna Izraela w ręce 

pogańskich oprawców. Ale Jeszua ben Josef Mesjaszem? Jeszua ben Josef Synem Bożym? 

Jeszua ben Josef zmartwychwstał?  

Starzec westchnął. Przystanął. Usiadł na przydrożnym głazie.  

Zamyślił się.  

A był on praojcem tego, który tę opowieść o Jezusie z Nazarethu napisał.  

31 grudnia 1972  

Rozważanie z miesięcznika "Słowo wśród nas" 
 

(Ef 1, 17 - 23) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(17) [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 

dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego 

samego. (18) [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest 

nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 

świętych (19) i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - 

na podstawie działania Jego potęgi i siły.  
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(20) Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej 

prawicy na wyżynach niebieskich, (21) 

 ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą,                           

i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym 

nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.  

(22) I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade 

wszystko Głową dla Kościoła, (23) który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który 

napełnia wszystko wszelkimi sposobami.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Świętując dziś wstąpienie Jezusa do nieba, złączmy się z Jego uczniami, 

wznosząc do nieba nasze serca i myśli:  

 

Panie Jezu, wychwalamy Cię w to święto nadziei i triumfu! 

 

 Adorujemy Cię, Panie, siedzącego w niebie po prawicy Ojca! Pełen chwały            

i mocy, zająłeś swoje miejsce, należne odwiecznemu Synowi Bożemu. Opuściłeś je na 

krótko, zstępując na ziemię, by nas odkupić, ale teraz znów zasiadasz na swym niebieskim 

tronie. A my zostaniemy wyniesieni wraz z Tobą! 

 Wychwalamy Cię, Panie, gdyż wszelka władza i moc są już poddane 

Tobie. Wszystkie Twoje stworzenia, nawet te największe i najbardziej przerażające, 

muszą oddać Ci pokłon. Nic nie jest już w stanie wyrwać nas z Twojej miłującej ręki!  

 Wywyższamy Cię, Jezu, bo Ty jesteś Panem historii. Ani przeszłość, ani 

teraźniejszość, ani przyszłość nie są poza zasięgiem Twego miłującego spojrzenia                          

i zbawczej interwencji. Siedząc na swym tronie pełnym chwały, trzymasz życie każdego                

z nas w swojej dłoni.  

 Jezu, Ty jesteś godzien wszelkiej chwały! Wszyscy wrogowie są już pod Twymi 

stopami. Nic nie było w stanie Cię pokonać – ani szatan, ani śmierć, ani cierpienie, ani 

grzech. Wszystko to zwyciężyłeś!  

 Ty jesteś ponad wszystkim i w Tobie wszystko ma istnienie. Jezu, 

wywyższony po prawicy Ojca, Ty jesteś Głową Ciała, czyli Kościoła! Pomimo wszystkich 

ludzkich słabości, jakim ulega Twój Kościół, mamy pewność, że nie przestaniesz nas 

oczyszczać.  

 Ty wstawiasz się za nami codziennie, prosząc Ojca, by wylewał na nas 

niezmierzone łaski, które pozwolą nam przezwyciężać grzech i żyć w miłości. Jezu, 

wierzymy, że Twoje zwycięstwo jest również naszym, i składamy naszą ufność w Twojej 

miłości. 

„Jezu, z radością świętujemy dzisiejszą uroczystość. 

Wpatrując się w Twoją chwałę, ufamy, że nasz los jest w Twoich dłoniach!”. 
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Tematyka wykładów Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej 
w dniu 27 maja 2017 roku 

 

 

 

 

  s. dr Joanna Nowińska SM: 

 „Księgi Ezdrasza i Nehemiasza – Miasto Dawidowe – historia, 

rozwój, klimat powrotu z niewoli i poszukiwania/odbudowywania 

tożsamości, święta żydowskie opisane w Ezd i Neh, gatunki 

literackie”; 

 

 s. dr Joanna Nowińska SM:  

„1-2 Krl – nurty prorockie i ich ulokowanie w historii, świątynia, 

opinie autorów natchnionych, a ocena historyków i zastosowane 

schematy literackie, geneza Samarytan„; 

 

 ks. dr Marek Dzik: 

 „Listy Katolickie – przesłanie listu św. Jakuba”. 
 


