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Nadeszła druga niedziela Adwentu                                                           

i każdy z nas otrzymał właśnie zaproszenie następującej treści: 

Wszechmogący Bóg ma zaszczyt zaprosić cię na uroczystość przyjścia 

Jego Syna na świat. To bezprecedensowe wydarzenie będzie radośnie świętowane w 

dwóch miejscach: w niebie i na ziemi. Celebracja odbędzie się 25 grudnia, toteż 

zachęcamy do poświęcenia kolejnych dwóch tygodni na przygotowanie się do 

uroczystego świętowania. 
 

(Mk 1, 1-8:  Biblia Tysiąclecia)            10 XII 2017 
 

 

(1) Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. (2) Jak 

jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed 

Tobą; on przygotuje drogę Twoją. (3) 

 

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 

Panu, Jemu prostujcie ścieżki. 
 

(4) Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na 

odpuszczenie grzechów. (5) Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz 

wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece 

Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. (6) Jan nosił odzienie z sierści 

wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem 

leśnym. (7) I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 

godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. (8)               

Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem 

Świętym. 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 

Krąg Biblijny  nr 15 
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Na pustyni przygotujcie drogę Pana  

(komentarze do codziennej  liturgii słowa wyd. Świętego Pawła, 2016) 

 

Na początku Ewangelii poznajemy Jana zwanego Chrzcicielem. Każdego roku                     

w Adwencie rozbrzmiewa jego głos. Rozwijał on swoją działalność na obszarze 

pustynnym, wzdłuż rzeki Jordan, w samotności i daleko od Jerozolimy, stolicy pełnej 

handlu i poszukiwania nowości. Aktywność Jana miała swój początek w piętnastym roku 

rządów cesarza Tyberiusza, między październikiem 27 roku a wrześniem 28 roku (lub w 

latach  28-29). 

 Głos 

Gdy Jezus rozpoczynał swoją działalność, Jan działał już od pewnego czasu. Realizował 

słowa proroka Izajasza: "Przygotujcie drogę Pana!" (pierwsze czytanie).  

 - Wyrównajcie ścieżki, jeżeli chcecie, aby Bóg do was przyszedł - powtarzał. - 

Zmieniajcie swoje życie, nawracajcie się. Odmieńcie swojego ducha. Zacznijcie myśleć 

inaczej, w nowy sposób - wyjaśniał. Chodziło o głęboką przemianę, zakładającą 

przekształcenie także życia zewnętrznego. 

 Co konkretnie miała oznaczać ta wewnętrzna radykalna przemiana życia? 

- Jesteście przywiązani do pieniądza i do przyjemności. Jesteście despotyczni, 

egoistyczni, pyszni, pogardzacie innymi.  

 Macie zawsze oczy otwarte na wszelkie nowinki, podczas gdy Bóg chce do was 

mówić w ubóstwie, w oderwaniu od rzeczy i od samych siebie, w ciszy 

waszego serca.  

Dlatego musicie zmienić dotychczasowe życie! - napominał Jan. 

 Wzór wstrzemięźliwego życia 

Jan nie miał mikrofonów, ale wszyscy mogli go słyszeć, gdyż nauczaniem był już 

jego sposób życia.  
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 Pośród ludzi, którzy starali się dobrze i modnie ubierać, on miał ubiór 

zrobiony z szorstkiej wielbłądziej sierści.  

 

 Pośród ludzi, którzy nosili klejnoty, aby ostentacyjnie pokazywać, jak bardzo są 

ważni, on nosił wokół bioder skórzany pas.  

 

 Pośród ludzi, którzy jedli rzeczy wyrafinowane i kosztowne, on żywił się 

szarańczą i miodem dzikich  pszczół.  

 

 Znajdował ten pokarm, przemierzając pustynne i ciche miejsca, gdzie starał się 

słuchać Boga, który mówił do jego serca. 

 

 Chrzest i wyznanie grzechów 

Ludzie przyjmowali chrzest od Jana. - Chcę umrzeć dla mojego rozwiązłego życia. 

Wyznaję, że jestem grzesznikiem - mówił ten zewnętrzny znak. Był to skutek Janowego 

orędzia. Orędzia radosnego, ponieważ zapowiadającego przybycie Tego, który chrzci 

Duchem Świętym, to znaczy Jezusa. Ale zarazem orędzia wyjątkowo zobowiązującego               

z powodu możliwości przyjęcia bądź odrzucenia łaski przez ludzi. Jan opisuje moment 

przybycia Oczekiwanego jako czas, w którym korzeń drzewa (symbol życia) jest już 

obnażony, a siekiera przyłożona do niego i gotowa zadać pierwszy cios, jeżeli jego owoce 

są złe. 

    Cztery sposoby na przygotowanie drogi 

W ten Adwent my, chrześcijanie, przygotowujemy się, aby przyjąć Jezusa do naszego 

życia, aby pozwolić, by narodził się w nim naprawdę.  

Postać Jana i dzisiejsze słowo Boże wskazują nam cztery sposoby na przygotowanie 

drogi Panu. 

1. Ludzie schodzili się z Jerozolimy i z Judei, aby słuchać w nauczaniu Jana głosu 

Bożego. Zobaczmy, czy mamy w domu Nowy Testament. Lektura w gronie 

rodzinnym kilku zdań z Ewangelii, prowadzona przez ojca lub matkę, jest jednym z 

najlepszych sposobów słuchania słowa Bożego. 

 

2. Ludzie przyjmowali od Jana chrzest, wyznając własne grzechy. Adwent jest 

sprzyjającym czasem, by przystąpić do sakramentu pokuty i otrzymać przebaczenie, 

które sprawi, że odrodzimy się jako dzieci Boże. 
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3. Aby przygotować drogę Panu, Jan swoim przykładem sugeruje pokutę                         

i wstrzemięźliwość, zerwanie z poszukiwaniem tego co zbyteczne, co stanowi 

przepych w sposobie ubierania się i odżywiania. Rezygnację ze zwykłych rzeczy, 

które opanowały nasze życie: od nadmiernej ilości kawy po papierosy, od 

kolorowego czasopisma po arcyważny mecz. Również dlatego, że powinniśmy się 

wręcz wstydzić, że mamy wszystko, także rzeczy niepotrzebne, a narzekamy, 

podczas gdy wielu naszych braci umiera, bo nie ma tego, co niezbędne do życia.  

 

4. Żeby słyszeć głos Boga, Jan żył z dala od zgiełku, na pustyni. Zachęca nas, byśmy 

podarowali sobie odrobinę ciszy. Kardynał Martini napisał kiedyś: "Jestem 

przekonany, że największym wrogiem Boga nie jest zorganizowany ateizm, ale 

hałas. Jeśli diabeł dąży do osiągnięcia czegoś, to zawsze czyni wokół tego wiele 

hałasu, wywołuje zgiełk i zamęt, abyśmy nigdy nie mieli chwili spokoju, a w 

konsekwencji nie mogli słuchać Boga, który przemawia do nas w ciszy". 

Przygotujmy drogę Panu, który chce się 

narodzić w naszym życiu. 

Ewangelia, spowiedź,                        

surowe życie,  trochę ciszy. 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 
 

 

 

Tematyka zajęć:  9.12.2017 

 

  9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „W kręgu przepisów i ofiar (Wj/Kpł)” 

11.30 – 12.30: Ks. dr M. Dzik „List do Rzymian - tylko dla teologów?” 

12.30 – 13.00: Ks. dr A. Kubiś „Baranek Boży, który gładzi grzech świata” 

 

Tematyka zajęć:  16.12.2017 

 

  9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „Koncepcja świątyni w opisach Pięcioksięgu - 

rola retoryki i układu tekstu” 

11.30 – 13.00: Ks. dr M. Dzik „List do Rzymian - tylko dla teologów?” 
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Adwent ze św. Józefem 

 "Jezus z Nazarethu"                                  

Roman Brandstaetter                                                 

(wybrane rozdziały związane ze św. Józefem) 

Zaślubiny Josefa i Miriam 

Gdy orszak oblubieńca złożony z czterech jego krewnych i przyjaciół zbliżał się do 

domu oblubienicy, jedynym zbytkiem i przepychem tych nader skromnych uroczystości 

weselnych był księżyc w pełni, który jak czerwony owoc granatu stał nad widnokręgiem.  

 

Na czele pochodu kroczyło dwóch kuzynów Josefa i trzymało w dłoniach płonące 

kaganki, które stanowiły wzruszający kontrast ze świecącą na niebie księżycową pełnią, i 

gdyby nie ona, owe dwa płomyczki, drżące na wietrze, nie dałyby na pewno tyle światła, 

ile go potrzeba oczom ludzkim dla rozpoznania drogi w ciemnościach nocnych wśród 

kamienistych galilejskich wybojów. Ale nie można było pod żadnym warunkiem 

zrezygnować z tych kaganków, gdyż każdy mąż, nawet najmędrszy, lubuje się w znakach 

mających wyobrażać jego męską godność, a owe dwa kaganki miały być właśnie jej 

symbolem, chociaż ten wątły symbol w zestawieniu z wspaniałym księżycowym 

archetypem był śmieszny i bez znaczenia.  

 

Za kuzynami powolnym krokiem postępował Josef z wieńcem na głowie, u jego boku 

kroczył przyjaciel, rybak z Kfar Nahum, a pochód zamykał muzyk i śpiewak synagogalny 

w jednej osobie i grał na lirze melodie, z których, dzięki wręcz nieuchwytnej umiejętności 

łączenia odległych od siebie dźwięków, wydobywał rzewne i wzruszające nastroje — ale 

zawsze w granicach uczuciowości określonej dobrym smakiem — i wywoływał w 

słuchaczach obrazy szczęścia, łagodnych zwierząt i cienistych drzew, to znów naśladował 

monotonny szelest sitowia, liści i szum wody źródlanej. 

 Drgająca pod jego palcem struna właśnie naśladowała powiew wiatru, ale określenie to 

nie jest ścisłe, gdyż wiatr mógł z równym prawdopodobieństwem naśladować drganie 

struny, a ich obie melodie były tak piękne i z sobą zgodne, że nawet najwytrawniejsze 

ucho nie mogłoby — gdyby wiatr i struna poszły w śpiewacze zawody — wydać wyroku, 

któremu z nich należy się laur pierwszeństwa.  
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Nagle muzyk przyłożył płasko dłoń do strun i stłumił ich dźwięk, ale natychmiast 

znowu uderzył palcami w lirę, jakby chciał zatrzeć wrażenie krótkiej, ale nieprzewidzianej 

pauzy, i zaśpiewał pieśń pachnącą mirrą, aloesem i kasją, a słowa jego krążyły nad 

orszakiem i spływały jak błogosławieństwo na głowę Josefa, który wprawdzie był odziany 

w ubogą szatę, przepasaną pasem z cielęcej skóry, jednak pod deszczem owej pieśni 

wydawał się podobny do króla kroczącego w otoczeniu dziewcząt, najpiękniejszych z 

ludu.  

— Wstań, przyjaciółko moja, pójdź, piękna moja — śpiewał muzyk i śpiewak 

synagogalny w jednej osobie — bo oto już minęła zima, a deszcze odeszły swoimi 

drogami, na ziemi ukazały się kwiaty i nastał czas obcinania winnych krzewów, i głos 

synogarlicy rozlega się dokoła. Już z drzew figowych opadły owoce, a kwitnące 

winnice wydały swoje wonie. Wstań, przyjaciółko moja, pójdź, piękna moja. O, 

wyleć, gołębico, ze skalistych otchłani i z ukrytych szczelin i pozwól mi oglądać twoje 

oblicze, i pozwól mi usłyszeć twój głos, albowiem twój głos jest słodki, a oblicze twoje 

jest miłe.  

 

Ludzie zwabieni muzyką i śpiewem wychodzili z domów i z zachwytem przypatrując 

się oblubieńcowi, nie umieli wytłumaczyć sobie owej odmiany, gdyż wprawdzie był to ten 

sam Josef cieśla, którego spotykali codziennie na ulicach miasteczka, a jednak był inny, 

piękny królewską pięknością, promieniujący słonecznym promieniem, był jasny i 

miedziany i górował nad dziesięcioma tysiącami mężów postacią równą wybranym 

cedrom Libanu.  

 

Dopiero teraz okazało się, jak ważne były owe dwa kaganki, o których znaczeniu i 

wartości wyraziliśmy się przed chwilą jeżeli nie z lekceważeniem, to z drwiącym 

pobłażaniem, gdyż w wyobraźni mieszkańców Nazarethu stały się one źrenicami 

królewskiego lwa, co mogło przecież być bliskie prawdy, gdyż Josef wywodzący swój ród 

z Dawidowego korzenia miał prawo korzystać z poetyckich metafor, porównujących jego i 

jego synów, i synów jego synów do pustynnego lwa Jehudy.  

 

Nawet idący w pochodzie kuzyni, muzykant i kroczący u boku Josefa jego przyjaciel, 

rybak z Kfar Nahum, wypełnieni byli hieratycznym majestatem, o którym nie wiadomo, 

czy był stałym przywilejem ich postaci, niezauważonym dotychczas przez otoczenie, czy 

też promieniował z muzyki i z drżących na wietrze kaganków i spływał na nich jak płaszcz 

utkany ze złotogłowiu. Jakkolwiek by było, mieszkańcy miasteczka przecierali ze 

zdumienia oczy.  

A tymczasem orszak sunął dostojnie drogą ku domowi oblubienicy.  
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Już znacznie, znacznie później, po wielu dziesiątkach lat, świadkowie tej uroczystości, 

dzisiejsi młodzieńcy i panny, a wtedy już starcy i staruszki, opowiadali z przejęciem, że 

podczas zaślubin nad głową Josefa krążyli aniołowie, a nad głową Miriam unosiła się 

księżycowa aureola.  

 

Te relacje wydają się nam mocno przesadzone i niewątpliwie były owocem 

przewrażliwionej wyobraźni tych, którzy nie wiedzieli, że największym cudem tego 

wieczoru było to, iż wybrany Josef był biednym cieślą, a wybrana Miriam skromną i 

prawie nikomu nieznaną dziewczyną, córką wyrobników Jehojakima i Hany.  

 

Zatem nad głową Josefa w ten uroczysty wieczór nie krążyli aniołowie — w każdym 

razie widzialni dla ludzkiego oka — a nad głową Miriam, gdy zbliżał się do niej 

oblubieniec, nie unosiła się księżycowa aureola — w każdym razie widzialna dla 

ludzkiego oka.  

 

Dziewczyna stała w progu domu z wieńcem na głowie, w towarzystwie rodziców, 

krewnych i przyjaciółek, trzymających w dłoniach zapalone lampki, i nogi pod nią drżały 

ze zbytniego wzruszenia, i na pewno gorące ożywienie malowało się na jej smagłej 

twarzy, ale tego nikt z obecnych nie dostrzegł, gdyż miała głowę zakrytą welonem na znak 

poddaństwa.  

 

Nawet Josef, który uważnie się wpatrywał w oblubienicę, nie mógł dojrzeć poza gęstą 

zasłoną, opadającą na jej ramiona, spojrzenia jej niebieskich oczu, tak pełnych zazwyczaj 

ściszonej zadumy.  

 

Błądząc wzrokiem po jej postaci, od której bił lekki zapach aloesu, zatrzymał spojrzenie 

na jej dłoniach — prawą dłonią podtrzymywała koniec zasłony na wysokości łona, lewą 

zaś lekko uniosła ku górze, jakby chciała tym łagodnym gestem uspokoić serce 

oblubieńca. W jej długich, cienkich, ciemnych palcach zogniskowała się teraz cała 

piękność i mądrość dziewczyny, zakrytej welonem, i 

 

 Josef poczuł, że była ona własnością Elohim pierwej, niż On dzieło swoje uczynił, 

pierwej, niż ziemia powstała, zanim istniały otchłanie i góry i biły obfite źródła;  

 

zrozumiał, że spoza gęstego welonu patrzą na niego oczy tej Mądrości, która istniała 

wówczas, gdy Elohim budował niebiosa na podobieństwo jej postaci i zakreślał łuk niebios 

nad przepaściami na podobieństwo łuków jej brwi, gdy chmury umacniał w górze na 

podobieństwo jej granatowych włosów i tworzył głębokie źródła na podobieństwo jej 

niebieskich oczu.  
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Elohim stworzył człowieka na swoje podobieństwo, ale świat stworzył na 

podobieństwo smagłej Miriam.  

 

To wszystko natychmiast pojął sprawiedliwy Josef, patrząc na cienkie i ciemne palce 

oblubienicy zakrytej gęstym welonem, a pragnąc potwierdzić swoje przekonanie jawnym 

aktem pokory, już pochylił się do jej kolan, ale nagle zastygł w postawie półzgiętej, gdyż 

przypomniał sobie, że zwyczaj nie pozwala oblubieńcowi na oczach weselnych gości i 

gapiów okazywać nadmiernego wzruszenia i czułości, a przede wszystkim czołobitności 

izraelskiej niewieście.  

 

Chcąc być zatem wierny tradycji i obyczajom swojego narodu, nie złożył małej Miriam 

jawnego hołdu, lecz tylko zakłopotaną twarzą wyraził przed jej zakrytym obliczem swoje 

nieogarnione oddanie i miłość, co oblubienica natychmiast zrozumiała, i rada, że 

sprawiedliwy mąż w niczym dla jej chwały panieńskiej nie uchybił zwyczajom Izraela, 

uczyniła lewą dłonią nieznaczny gest, który był gestem potwierdzenia i zgody na jego 

zachowanie.  

 

— O, jakże jesteś piękna, przyjaciółko moja — zaintonował muzyk i śpiewak 

synagogalny w jednej osobie, a goście weselni natychmiast podchwycili jego słowa i wraz 

z nim zgodnym chórem śpiewali pochwalną pieśń: — O, jakże jesteś piękna. Twe oczy, 

które patrzą na mnie spoza zasłony, są gołębicami, twe włosy są jak stada kóz, które 

zstępują z gór Gilead. Twoje zęby są jak trzoda świeżo strzyżonych owiec, które 

wyszły z kąpieli. Jak nić purpurowa są twoje wargi, a usta twoje są wdzięczne, a 

skronie twoje okryte zasłoną są jak płatki granatu. Twoja szyja jest jak wieża 

Dawida, jak smukła baszta, obwieszona niezliczoną ilością tarcz i bohaterskich 

puklerzy.  
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Zaledwie przebrzmiały te słowa, przyjaciółki Miriam, z którymi bawiła się w 

dzieciństwie, a potem czerpała wodę u studni i mełła na żarnach mąkę jęczmienną, poczęły 

miarowo poruszać płonącymi lampkami oliwnymi — blaski i cienie kładły się na przemian 

na roześmianych twarzach nazarethańskich dziewcząt — i odpowiedziały chóralnym 

śpiewem: — Przyłóż mnie jak pieczęć do twojego serca, przyłóż mnie jak sygnet do 

twojego ramienia. Albowiem miłość mocna jest jak śmierć. Zabierz mnie z sobą, miły 

mój, i bądź podobny do jelenia lub do młodej gazeli na balsamicznych wzgórzach.  

 

Gdy skończyły, Josef podniósł głowę i wskazując palcem na Miriam, rzekł:  

— Pragnę tę oto dziewczynę uczynić żoną moją i wprowadzić ją pod dach domu 

mojego na dobrą i złą dolę, jaką Elohim przeznaczył nam w mądrości swojej i w 

niezbadanych wyrokach swoich.  

Czy pragniesz zostać żoną moją według Prawa Mojżesza i Izraela, Miriam, córko 

Jehojakima?  

 

— Pragnę tego, panie mój — odrzekła.  

 

— Niech się dzieje według woli Elohim — szepnął Josef i spojrzał na Jehojakima i 

Hanę stojących w progu izby, i na siostrę swoją, i na szwagra, i na krewnych, i przyjaciół, 

i przygodnych gości, którzy chórem odpowiedzieli: — Amen — i tym jednym słowem 

przypieczętowali zawarte małżeństwo. I ruszyli do domu Josefa na wzgórzu.  

 

Pochód otwierało dwóch kuzynów z oliwnymi kagankami, za nimi kroczył muzykant i 

śpiewak w jednej osobie, wygrywający na lirze melodie weselne, potem szedł Josef w 

towarzystwie rybaka z Kfar Nahum, za nim zaś Miriam, a u jej boku odświętnie ubrani 

rodzice, krewni i znajomi, i dziewczęta nazarethańskie z płonącymi lampkami. Szli 

powolnym krokiem, uroczyście, w blasku księżycowej pełni, wspinali się po łagodnym 

stoku wzgórza, na którego płaskim szczycie wznosiła się lepianka cieśli.  

 

A gdy wreszcie stanęli w progu domu oblubieńca, poczęli rozglądać się dokoła 

urzeczeni nocnym krajobrazem, który przy dźwiękach liry, szumiącej cicho i jednostajnie 

pod palcami wytrawnego muzyka, wydał się rajem odzyskanym, i szczęśliwi byli, że 

Elohim pozwolił im na tej ziemi się rodzić, żyć i umierać, wśród wzgórz i ptactwa 

niebieskiego, winnic i oliwek, i cyprysów, wśród barwnych łąk, pokrytych anemonami i 

dzikimi liliami, u stóp gór Naftali, Megido, Gilboa i Tabor, na ziemi myślącej ich myślami 

i czującej ich uczuciami i związanej z nimi związkiem nierozerwalnym, zaprzysiężonym 

na wieczny czas przez Pana.  
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Gdy więc muzyk gwałtowniej uderzył w struny liry i zaśpiewał pieśń o miłości słodszej 

nad wino i o imieniu dziewczęcym rozlanym jak różany olejek, oni podchwycili jego 

słowa i dziękowali Panu za piękno winnic i oliwek, za zapachy łąk, za góry i doliny, za 

źródła i łąki, i nawet nie wiedzieli, że chwaląc i sławiąc, i wielbiąc tę ziemię, chwalą, 

sławią i wielbią Miriam, albowiem Pan tajemnie utożsamił ją w tę noc z pięknem 

galilejskiej ziemi i uczynił z piękności ziemi i z piękności Miriam wspólną i doskonałą 

jedność, a uczynił to dlatego, bo znając naturę ludzką, wiedział, iż tylko w ten sposób 

goście i znajomi potrafią w pełni uwielbić — mniej ważne jest, że czynili to nieświadomie 

— małą, biedną, a w ich oczach prawie nic nieznaczącą dziewczynę w dniu jej skromnego 

wesela. 

 

 Był to dostojny podstęp Elohim, nad wyraz przemyślny, usprawiedliwiony 

znajomością ludzi, którym Boską prawdę, prowadzącą do blisko-odległych celów, trzeba 

często podawać w kształtach uproszczonych, przeobrażonych, albowiem tylko w 

uproszczeniu i przeobrażeniu potrafią ją przyjąć i zrozumieć.  

 

Gdyby Miriam i Josef byli bogaczami, ich uroczystości weselne według przyjętego 

zwyczaju trwałyby dwa dni wśród hucznej uczty i zabawy, podczas której młodzież 

ubiegałaby się o palmę pierwszeństwa w skokach i rzucaniu oszczepem, ale ponieważ było 

to wesele biedaków — Josef nawet dla tej skromnej uroczystości musiał zapożyczyć się u 

swoich krewnych — jeszcze tego samego wieczoru po przybyciu do domu odbył się 

tradycyjny ceremoniał pod baldachimem, symbolizującym niebo i wspólny dom 

nowożeńców.  

 

Miriam i Josef stali więc pod baldachimem, a goście, śpiewając, rzucali o ziemię owoce 

granatu i rozgniatali je nogami, a Jehojakim przy towarzyszeniu radosnych okrzyków z 

hukiem rozbił naczynie napełnione nardem, które otrzymał w hojnym darze od bogacza, 

swojego chlebodawcy, po czym pobłogosławił nowożeńców. Wtedy goście usiedli przed 

domem według starszeństwa na matach i zydlach i raczyli się rybami, figami, miodem, 

daktylami i plackami, i zapijali je winem, które wlewali do kubków z glinianych dzbanów 

stojących pod ścianą domu. Ale wkrótce wyczerpał się młody moszcz ku żalowi 

biesiadników, którzy jednak nie okazali gospodarzom swojego rozczarowania.  

 

Coraz cichsze rozmowy i śpiewy wyrwały z zadumy Miriam, która widząc puste 

dzbany i kubki, zwróciła się do Josefa i już chciała powiedzieć: — Wina nie mają, mężu 

— ale w porę uprzytomniła sobie, że biednemu oblubieńcowi nie starczyło już pieniędzy 

na kupno większej ilości błogosławionego napoju, więc wypowiedziawszy tylko pierwsze 

słowo, resztę zdania stłumiła w sobie, i tylko rumieniec na jej twarzy świadczył, że chciała 

wypowiedzieć coś, czego nie wypowiedziała.  
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P. Kreeft - "I Ty możesz zrozumieć Biblię" 

Pierwsza systematyczna teologia chrześcijańska: 

List do Rzymian 

 

Samuel Taylor Coleridge nazwał List do Rzymian "najgłębszą księgą, jaka istnieje". 

Godet określił go "katedrą wiary chrześcijańskiej". Znalazł się on na pierwszym miejscu 

wśród listów nie tylko dlatego, że jest najdłuższy, lecz także dlatego, że jest 

najwspanialszy. 

List do Rzymian został napisany prawdopodobnie wkrótce przed rozpoczęciem 

prześladowań przez Nerona w 64 r. n. e. Według rzymskiego historyka Tacyta chrześcijan 

było już wtedy "ogromne mnóstwo". 

Paweł nie założył Kościoła rzymskiego; zrobił to Piotr. Jednak Paweł przybył do 

Rzymu, by stanąć przed cezarem i ponieść męczeństwo. 

Dzieje Apostolskie kończą się informacją, że głosi on Ewangelię w areszcie domowym 

w Rzymie - Rzym był oczywiście środkiem całego świata, największym miastem na 

świecie pod względem potęgi i liczby ludności, ale już rozkładającym się wskutek 

niewolnictwa, zepsucia politycznego oraz skrajnego bogactwa i ubóstwa. Do tej kloaki 

Paweł rzuca ziarno Ewangelii, które miało zdobyć świat. 

List do Rzymian jest jedynym systematycznym wykładem teologii w Biblii, z 

wyjątkiem Listu do Hebrajczyków, który nie mówi o chrześcijaństwie jako takim, ale o 

chrześcijaństwie i judaizmie, podobnie jak rozdziały 9 - 11 Listu do Rzymian. Jednak 

chrześcijaństwo nie jest teorią, filozofią, lecz historią, "nowiną". 

Listy interpretują tę "nowinę". Uczą ponadczasowych prawd, ale są to prawdy mówiące 

o czasie: (1) znaczenie doczesnych wydarzeń w Ewangeliach, zwłaszcza śmierci 

Chrystusa, wydarzenia, przy którym każda Ewangelia zatrzymuje się najdłużej; (2) 

dopełnienie tych wydarzeń w naszych własnych czasach. 

 Centralnym zagadnieniem  Listu do Rzymian, chrześcijaństwa, a także samego 

życia jest Chrystus. 
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List do Rzymian   przedstawia Go jako drugiego Adama, nowego człowieka i drugą 

szansę ludzkości. Jest On "sprawiedliwością Bożą". Zwrotu tego Paweł używa w celu 

określenia na początku swego głównego tematu (1, 16-17):  

"Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla 

każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się 

sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest 

napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie". Jest to liczące dwa wersety streszczenie 

całej księgi. 

  List do Rzymian to księga, która wywołała reformację protestancką, gdy Luter odkrył 

w nim doktrynę o usprawiedliwieniu przez wiarę. Oczywiście Kościół katolicki również 

uczy tej doktryny. Kościół nie może zaprzeczać Biblii. Byłoby to tak, jak gdyby dom 

negował swój fundament.  

Nie ma też żadnej sprzeczności między Pawłową doktryną o usprawiedliwieniu przez 

wiarę (z Listu do Rzymian oraz z Listu do Galatów) a nauczaniem Listu św. Jakuba, że 

wiara bez uczynków jest martwa (Jk 2,14-26). Luter uważał, że ta sprzeczność istnieje, i 

nazywał List św. Jakuba "słomianym". Jednak nawet List do Rzymian zawiera temat  Listu 

św. Jakuba. Kończy się rozdziałami 12-16 o potrzebie dobrych uczynków. 

Nie ma w Biblii drugiej księgi, która by bardziej wymagała zapoznania się z jej 

konspektem.  

List do Rzymian , zwłaszcza rozdziały 1-8, zawiera długą argumentację logiczną. Im 

dłużej się ją czyta i studiuje oraz o niej myśli, tym ostrzejsza i wyraźniejsza ona się staje. 

O wiele lepiej jest przygotować jej szczegółowy konspekt samodzielnie, niż powierzyć to 

jakiemukolwiek komentatorowi. Może to brzmieć jak nudna "praca domowa", ale okaże 

się wyjątkowo owocne, a nawet fascynujące. 

 

Jedność argumentacji koncentruje się wokół czterech kluczowych pojęć:  

  sprawiedliwości, 

  wiary, 

  prawa  

  grzechu.  
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Paweł używa każdego z tych terminów ponad 60 razy. Główny konspekt wygląda 

następująco: 

 

Osobiste wprowadzenie: 1, 1-15 Główny temat: 1, 16-17 

I.  Doktryna   

   A. Chrześcijaństwo 

        1. Problem, zła nowina, grzech: 1, 18-3,20 

        2. Rozwiązanie, dobra nowina, zbawienie: 3, 21 - 8,39 

   B. Judaizm: 9-11 

II.  Praktyka: 12-15 

Osobiste dopiski: 16 

 

W każdym głównym punkcie przejściowym w argumentacji Pawła znajduje się klucz 

"więc" albo "ale". 

Główne przejście, od grzechu do zbawienia, we fragmencie 3,20-21, jest następujące: 

"[Więc] z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia z 

jego oczach... Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża" (podkreślenie autora). 

 

Rozdział 5 rysuje następstwo za pomocą innego "więc" : "Dostąpiwszy więc 

usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego 

Jezusa Chrystusa".  

 

Rozdział 6 także zaczyna się od "więc": "Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w 

grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą!" 

 

W końcu w rozdziale 8 wielki, triumfalny wniosek Pawła zaczyna się od ostatecznego 

"więc" : "Teraz jednak dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, nie ma już 

potępienia". Każdy rozdział, zaczynając od pierwszego wersetu, rozwija się, budując 

nowy etap argumentacji. 
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Pierwszy etap to problem, "zła nowina", że wszyscy cierpią na śmiertelną chorobę 

zwaną grzechem, "tak Żydzi, jak i poganie". Dobra nowina brzmi, że wszyscy otrzymali 

obietnicę zbawienia: "Tak Żydzi, jak i poganie. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i 

pozbawieni są chwały Bożej". 

Poganie mogą myśleć, że są wytłumaczeni, ponieważ nie otrzymali Bożego objawienia, 

zatem Paweł wskazuje najpierw, że poganie nie są usprawiedliwieni i odpowiadają za 

swoje grzechy, gdyż oni także znają Boga za pośrednictwem natury i sumienia. Fragment 

ten (1,18-31) kładzie fundamenty "teologii naturalnej (racjonalnej)". 

Żydzi mogą myśleć, że nie potrzebują Zbawiciela, ponieważ posiadają objawienie i są 

wybranym narodem Boga. Paweł odpowiada, że prawo żydowskie nie może zbawić tego, 

kto nie jest mu posłuszny, a wszyscy są nieposłuszni (2,1-3.8). 

Rujnuje to odpowiedź, jakiej udziela większość katolików na najważniejsze pytanie na 

świecie: Jak się dostać do Nieba? 

Większość katolickich studentów, wśród których przeprowadziłem ankietę, sądziło, że 

zostaną zbawieni, gdyż są wystarczająco posłuszni jakiemuś prawu - czy to dziesięciu 

przykazaniom, czy to zasadom popularnej psychologii. 

Dobra nowina nie ma sensu, dopóki nie uwierzymy najpierw w tę złą. Darmowa 

operacja nie jest dobrą nowiną, jeśli nie uważasz, że cierpisz na śmiertelną chorobę. W 

bardziej realistycznej epoce główną przeszkodą utrudniającą wiarę w chrześcijaństwo była 

dobra nowina. Wydawała się ona bajką, zbyt dobrą, by była prawdziwa. 

Dzisiaj główną przeszkoda jest zła nowina: ludzie po prostu nie wierzą w grzech, 

chociaż jest to jedyna chrześcijańska nauka, której można dowieść, po prostu czytając 

codzienne gazety. Kiedy ostatnio słyszałeś, jak ktoś, choćby twój kapłan, używał "miecza 

słowa"? 

Nazywanie człowieka grzesznym nie jest zaprzeczaniem, że jego istota pozostaje 

dobra, tak samo jak nazywanie posągu Wenus z Milo uszkodzonym dziełem sztuki nie 

oznacza negowania, że rzeźbiarz stworzył arcydzieło. Ludzkość jest dobrą rzeczą, która się 

zepsuła, obrazem Boga buntującym się przeciwko Bogu, ukochaną Boga w stanie 

rozwodu. 

Przejściem od złej nowiny (1,18-3.20) do dobrej nowiny (3.21 n.) jest obiektywnie 

śmierć Jezusa, a subiektywnie nasza wiara. Dokładniej Paweł wspomina o trzech 

aspektach usprawiedliwienia: przez łaskę, przez krew i przez wiarę. Jego źródłem jest 

łaska (3.21-24), środkiem - śmierć Chrystusa (3,25-26), a nasze przyjęcie go dokonuje się 

przez wiarę (3.27-31). 
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 Paweł rozróżnia trzy etapy w Bożym planie naszego zbawienia: 

 (1)  plan i przeznaczenie;  

 (2)  nasze usprawiedliwienie dzięki śmierci Syna; 

 (3)  nasze uświęcenie obecnie oraz przyszłe życie w chwale dzięki Duchowi Świętemu.  

 

 Zbawienie, jak Bóg, jest trynitarne. 

 

Rozdział 4 dowodzi, że nawet Abraham był usprawiedliwiony przez wiarę. Nawiasem 

mówiąc, burzy on powszechne błędne przekonanie, że judaizm jest tylko religią prawa, 

sprawiedliwości, sądu i lęku, podczas, gdy chrześcijaństwo wytworzyło łaskę, 

miłosierdzie, przebaczenie i miłość. 

Rozdział 5 bada konsekwencje usprawiedliwienia przez wiarę, w tym: pokój z Bogiem 

(5,1), radość w cierpieniu (5,3-8) oraz nadzieję zamiast lęku odnośnie do sądu Bożego 

(5,9-11). 

Następnie pojawia się kontrast między Adamem a Chrystusem (Drugim Adamem), jako 

podstawa historyczna dla dwóch głównych tematów: grzechu pierworodnego i zbawienia. 

Rozdział 6 odpowiada na naturalne zastrzeżenie: Dlaczego nie pójść dalej i grzeszyć, 

jeśli jesteśmy zbawieni przez łaskę, a nie przez prawo?  

Odpowiedź brzmi, że nasza tożsamość opiera się teraz na Chrystusie. Jesteśmy nowym 

stworzeniem, [...]. Nienawidzimy teraz i unikamy grzechu nie z powodu lęku przed karą 

(dawny motyw) ani po prostu z wdzięczności (odpowiedź Lutra), 

 ale na skutek tego, do kogo należymy: do Chrystusa. Konkluzja w Liście do Rzymian 

(6,1-3) jest taka sama jak w Pierwszym Liście do Koryntian (6,15). 

Jeśli żyjemy życiem Chrystusa, jesteśmy martwi dal Adama, grzechu i prawa. Rozdział 

7 bada tę śmierć. Bóg dał nam prawo nie po to, aby nas zbawić, ale żeby ukazać naszą 

grzeszność, nie jako operację dla nas, lecz jako prześwietlenie rentgenowskie.  

Zbawia nas nie prawo, ale Duch - to znaczy Bóg Duch Święty, 

naprawdę obecny w duszy wierzącego. 

Zbawienie to dopełnia się przez nasze uświęcenie. Jezus jest nazywany "Zbawicielem: 

nie jedynie dlatego, że wybawia nas od kary za grzech, lecz ponieważ wybawia nas od 

grzechu. 
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 Trzy trynitarne aspekty zbawienia są jak korzeń, łodyga i kwiat pięknej rośliny.             

Jednak to kwiat jest najpiękniejszy, jest ukoronowaniem.  

Słusznie zatem  

rozdział 8 jest najpiękniejszym, najradośniejszym 

rozdziałem w Biblii. 

Nasze uświęcenie w tym życiu (8,1-17) i nasza chwała w przyszłym (8,18-39) są puentą 

całej Bożej fabuły. Tolkien nazywa to "szczęśliwym zakończeniem", "eukatastrofą", dobrą 

katastrofą. "Nie ma żadnej historii, której prawdziwości ludzie kiedykolwiek bardziej by 

nie pragnęli" - mówi. Jednak inaczej niż w przypadku zwykłych bajek, ta jedna jest 

prawdziwa. 

Następne trzy rozdziały Listu do Rzymian ukazują, jak chrześcijaństwo postrzega 

judaizm: jego przeszłe wybranie przez Boga (rozdz. 9), obecne odrzucenie Boga                   

(rozdz. 10) i przyszłe odnowienie przez Boga (rozdz. 11). 

Końcowe rozdziały, poświęcone sprawom praktycznym i zagadnieniom moralnym, 

zawierają  

 doniosły fragment o chrześcijaństwie i polityce (13,1-7),  

 stwierdzenie, że miłość jest wypełnieniem prawa (13,10),  

 najlepszy fragment w Biblii dotyczący starzenia się  (13,11-12), 

 fragment, który zbawił św. Augustyna (13,14; zob. Wyznania 8,12)                         

 fragment wyjaśniający znaczenie wyrażenia "życie lub śmierć" (14,7-8), wśród 

innych pereł. 

 

 

List do Rzymian całkiem dosłownie wskazuje nam drogę do 

Nieba, drogę prowadzącą do otrzymania największego daru 

Boga - wiecznego życia z Nim. 

      Kto mógłby poprosić o coś więcej 

                      lub przystać na cokolwiek mniej? 


