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( J 1,35-42 :  Biblia Tysiąclecia)            14   I   2018 
 

 

(35) Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi 

uczniami (36) i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: 

Oto Baranek Boży. 

 (37) Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. (38) Jezus 

zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego 

szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie 

mieszkasz? (39) Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc                     

i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około 

godziny dziesiątej.(40) Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli 

za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. (41) Ten spotkał najpierw swego 

brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: 

Chrystusa.(42)      I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na 

niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się 

Kefas - to znaczy: Piotr. 

 
 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   

 św. Augustyn 
 

Spotkanie pierwszych uczniów 
 
 

 „Następnego dnia stał Jan i dwaj uczniowie jego, a patrząc na 

przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży»”.  

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 

Krąg Biblijny  nr 20 

 



2 
 

Oczywiście, szczególny jest ten Baranek, bo i uczniowie nazwani są barankami:             

„Oto posyłam was jako baranki między wilki” (Mt 10, 16).  

Nazwani są również światłem: „Wy jesteście światłością świata” (Mt 5, 14).  
 

Ale innym [światłem] jest Ten, o którym powiedziano: „Była światłość prawdziwa, 

która oświeca każdego człowieka na świat przychodzącego” (J 1, 9).  
 

Tak i Baranek to szczególny: bez zmazy i bez grzechu; nie, iż Jego skazy zostały 

obmyte, lecz że żadnej skazy nie miał. Czy bowiem Jan, mówiąc o Panu: „Oto Baranek 

Boży” nie był mężem świętym? Nie był przyjacielem Oblubieńca? A więc ten w 

szczególny sposób jest Barankiem Bożym, bo tylko w sposób szczególny krwią tego 

Baranka ludzie mogli być odkupieni... 

 

Gdy nadszedł czas, aby Bóg się zmiłował, przybył Baranek. Co to za Baranek, którego 

wilki się boją? Jaki to Baranek, który zabity, i lwa zabił? Nazwano bowiem lwem szatana, 

który „krąży i szuka, kogo by pożarł” (1 P 5, 8). Lew krwią Baranka został zwyciężony. 

Oto widowiska chrześcijan! A co jest jeszcze ważniejsze: ci oczami ciała widzą próżność, 

a my oczami serca – prawdę.  

Nie sądźcie, bracia, że Pan Bóg nasz bez znaków widomych nas pozostawił. Gdyby 

bowiem żadnych znaków nie było, dlaczego byście się dzisiaj zgromadzili? Oto, co 

powiedzieliśmy, widzieliście i głośno wołaliście. Nie wołalibyście, gdybyście nie widzieli. 

I wielką to jest rzeczą widzieć na całym kręgu ziemi lwa zwyciężonego krwią Baranka, 

wydobyte z zębów lwów członki Chrystusa i przyłączone do Chrystusowego ciała...  

 

„I przyprowadzili go do Jezusa. A wejrzawszy nań Jezus, rzekł: «Tyś jest 

Szymon, syn Jony, będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr»”. 

 

 Nic w tym wielkiego, że Pan powiedział, czyim jest synem. Co wielkim być może dla 

Pana? Znał imiona wszystkich świętych swoich, których przed stworzeniem świata 

przeznaczył, a ty dziwisz się, że powiedział jednemu: tyś jest synem tego a tego, a tak 

będziesz się nazywał? Czy jest coś wielkiego w tym, że zamienił imię Szymona na Piotra?  

 

Piotr pochodzi od „petra” [skała]; skałą zaś jest Kościół, a więc w imieniu Piotra 

Kościół jest przedstawiony. A kto jest bezpieczny, jeśli nie ten, który buduje na skale?  

 

A oto, co sam Pan mówi: „Kto słów moich słucha i wypełnia je, porównam go 

mężowi mądremu, budującemu dom na opoce [nie ulega pokusom]. I spadł deszcz, 

wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, a nie runął, bo na opoce był 

zbudowany [niechaj każdy z nas się lęka i strzeże]. Porównam do męża głupiego tego, 

który zbudował dom swój na piasku; spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i 

uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7, 24–27). 

 (...)  
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Wiedzcie więc, moi drodzy, że kto słucha, a nie czyni, nie buduje na skale i nie należy 

do tak wielkiego imienia [Piotra], które Pan tak zalecił i zwrócił ci na to uwagę. Gdyby 

bowiem Piotr przedtem tak się nazywał, nie poznałbyś tajemnicy skały i sądziłbyś, że 

został tak nazwany przypadkowo, nie przez Opatrzność Bożą.  

 

 Dlatego Bóg chciał, aby [Piotr] pierwej był inaczej nazwany, aby sama 

zmiana imienia zwróciła uwagę na siłę życiową tajemnicy. 

 

 św. Tomasz z Akwinu 
 

 

Czego szukacie? 
 
 

 Słowa „Oto Baranek Boży” (J 1, 36n) są nie tylko wskazaniem, ale też wyrażeniem 

podziwu dla Jego mocy: „Nazwany będzie imieniem Przedziwny” (Iz 9, 5). 

 I zaiste, przedziwną moc ma ów Baranek zabity, który zabił lwa, tego lwa, o którym 

mówi św. Piotr: „Przeciwnik wasz, szatan, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by 

pożreć”(1 P 5, 8).  

I dlatego Baranek zasłużył, by nazwać Go lwem zwycięskim i chwalebnym: „Oto 

zwyciężył lew z pokolenia Judy” (Ap 5, 5).  

On jednak daje krótkie świadectwo: „Oto Baranek Boży”, a to dlatego, że 

uczniowie, którym dawał to świadectwo, już z samych słów Jana byli dostatecznie 

pouczeni o Chrystusie, oraz że w tym był ukryty cały zamysł Jana, który zmierzał 

całkowicie ku temu, aby ich doprowadzić do Chrystusa.  

 

Nie powiedział: Idźcie do Niego, by nie wydawało się, że uczniowie robią łaskę 

Chrystusowi, jeśli za Nim pójdą; lecz zaleca łaskę Chrystusa, aby oni poczytali sobie jako 

dobrodziejstwo to, że pójdą za Chrystusem, i dlatego powiedział: „Oto Baranek Boży”, 

to jest ten, w którym jest łaska i moc oczyszczająca z grzechów: baranek bowiem 

ofiarowany był za grzechy... 

 

„Obróciwszy się więc Jezus i ujrzawszy, że szli za Nim, rzekł do nich”.  

 

W znaczeniu dosłownym należy rozumieć, że Chrystus szedł na przedzie, a ci dwaj 

uczniowie szli za Nim i nie widzieli Jego twarzy. Dlatego Chrystus, by dodać im ufności, 

zwrócił się do nich, przez co dał nam do zrozumienia, że wszystkim, którzy zaczynają 

kroczyć za Chrystusem z czystym sercem, daje ufność i nadzieję miłosierdzia: 

„Poprzedza bowiem tych, którzy Go pragną” (Mdr 6, 13). Zwraca się do nas Jezus, aby 

być przez nas widziany. 
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 To będzie właśnie owo błogosławione oglądanie, gdy nam okaże swoje oblicze, 

jak jest powiedziane w psalmie: „Pokaż nam oblicze Twoje, a będziemy 

zbawieni” (Ps 79, 8).  

 

Jak długo jesteśmy bowiem na tym świecie, poznajemy Go jakoby od tyłu, co znaczy 

dochodzimy do poznania Go ze skutków, jak napisano w Księdze Wyjścia: „Ujrzysz Go z 

tyłu” (Wj 33, 23).  

Przeto zwrócił się, aby dziełem swego miłosierdzia przyjść nam z pomocą, o co prosi 

[król Dawid] w psalmie: „Obróć się, Panie, nieco” (Ps 89, 13).  

Jak długo Chrystus nie przyjdzie z pomocą, dziełem swego zmiłowania, jest przez nas 

widziany od tyłu. Zwrócił się przeto Jezus do uczniów Jana, którzy za Nim postępowali, 

aby okazać im swoje oblicze i rozlać na nich swoją łaskę. Bada zaś szczególnie ich 

intencję. Bo nie wszyscy, którzy idą za Chrystusem, mają tę samą intencję. Niektórzy idą 

za Nim ze względu na dobra materialne, inni natomiast dla dóbr duchowych. 

 Pyta ich przeto Pan, czego chcą: „Czego szukacie?”; nie po to, aby się dowiedzieć, 

lecz aby Mu objawili swoje intencje, stali Mu się bliższymi, oraz aby pokazać, że są godni 

słuchania Go. 
 

 

 

 

 

"Jezus z Nazarethu" Roman Brandstaetter 
 

 
Gdzie mieszkasz, Rabbi?  

Następnego dnia o świcie Johanan ben Zecharia w towarzystwie Johanana ben 

Zebadia i Andraja ben Jona szedł ku Jordanowi. Dokonany przez Niestrzyżonego wybór 

tych dwóch młodzieńców na towarzyszy jego krótkiej drogi, prowadzącej z jaskini, 

miejsca ich noclegu, do brzegu rzeki, moglibyśmy nazwać przypadkiem, gdyby nie to, że 

wszystko, co się dzieje w życiu ludzkim, nie jest przypadkiem, ale mądrą koniecznością.  

 

Otóż gdy Johanan ben Zecharia szedł ku rzece, a u jego boku kroczyli dwaj                        

z koniecznego przypadku wybrani uczniowie, na połowie drogi między jaskinią a 

Jordanem natknęli się na przechodzącego mimo nich Jezusa i prawdopodobnie znowu by 

Go obojętnie minęli, gdyby Niestrzyżony, utkwiwszy wzrok w Przechodniu, w imię 

Świętego Obowiązku Powtarzania nie powtórzył trzech słów: „Oto Baranek Boży”.  
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Uczniowie przystanęli, ale nie pod wrażeniem przechodzącego Rabbiego, lecz 

nadzwyczajnej mocy ducha, z jaką Mąż Pustynny wypowiedział owe słowa. Obejrzeli się 

za Jezusem. Johanan ben Zecharia oddalał się ku Jordanowi, gdzie czekali na niego 

zgromadzeni pokutnicy i reszta uczniów, a Jezus szedł w przeciwnym kierunku, ku 

skalistemu pagórkowi, wznoszącemu się w głębi horyzontu.  

Poszli za Nim krokiem powolnym, trochę niepewnym i nieśmiałym. Szli milcząco                     

i stawiali ostrożne kroki, jakby się bali spłoszyć postępującego przed nimi Męża.  

Jezus zatrzymał się, obejrzał, a widząc, że młodzieńcy wciąż za Nim idą, podniósł 

prawą dłoń na wysokość swojego czoła. Młodzieńcy opacznie zrozumieli ów gest i sądząc, 

że Mąż ów nie życzy sobie, aby za Nim szli, przystanęli stropieni, ale jak wielkie było ich 

zdumienie, gdy usłyszeli z Jego ust ciepłym, matowym głosem wypowiedziane proste 

pytanie, tak proste, że aż zaskakujące.  

Mąż nie spytał ich: „Czego chcecie ode mnie?” (nie wiedzieliby, co na to 

odpowiedzieć) lub: „Dlaczego za mną idziecie?” (i na to nie umieliby odpowiedzieć), ale 

spytał ich: „Czego szukacie?” — a to pytanie było ze wszech miar dla nich przystępne, 

bliskie, było pytaniem pociągającym, może nawet swoiście spoufalającym; a przede 

wszystkim było pytaniem istotnym i mogli na nie z większą lub mniejszą dokładnością 

odpowiedzieć, bo przecież szukanie i czekanie było celem ich dotychczasowego życia i 

tematem ich długich i mozolnych rozmyślań.  

Szukanie było również znamienną cechą dorastającego Jezusa, który w Czasie 

Milczenia wiele rozmyślał nad sensem zguby, szukania i znalezienia, i niespodziewanie 

łącząc te sprawy z czekaniem na nadejście czasu właściwego niejako uważał szukanie za 

równoznaczne ze znalezieniem.  

Dzięki temu pytanie: „Czego szukacie?” (były to pierwsze słowa bezpośrednio do 

nich skierowane, jakie usłyszeli z ust Jezusa) stało się mostem łączącym dwa brzegi 

szukania, mostem nawiązania rozmowy i mostem zbliżenia. Mimo to młodzieńcy, kierując 

się godną pochwały ostrożnością — zdawało im się, że mają oczy szeroko otwarte, 

podczas gdy w rzeczywistości wciąż jeszcze patrzyli przez wąskie szpary zaledwie 

półotwartych powiek — nie udzielili Jezusowi natychmiastowej odpowiedzi, lecz 

odpowiedzieli pytaniem na pytanie.  

— Rabbi, gdzie mieszkasz? — spytał Johanan ben Zebadia.  

Johananowi ben Zebadia i Andrajowi ben Jona na pewno nie chodziło o to, gdzie 

Jezus obecnie mieszka. Cóż by to było za naiwne pytanie, gdyby w tej osobliwej chwili 

pytali o miejsce Jego domu! Jeżeli zatem postawili to pytanie, to tylko dlatego, że 

zawierało  ono więcej treści, niż wyrażały ją niepozorne słowa.  

 

Dla Izraela dom był świętością nieskalaną. Elohim miał swój dom. Ongi, 

podczas wędrówki Jeszuruna, Elohim miał swój własny namiot.  
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W Izraelu były domy modlitwy i domy nauki, domy książki i domy chleba. Miały one 

znaczenie dosłowne i symboliczne.  

Wszystko, co żyje, ma swój własny dom, ma swój własny dach nad głową. Dom mają 

nawet lisy i ptaki. Dom określa człowieka, a człowiek określa swój dom. Dom jego zwie 

się jego imieniem, żyje jego życiem, podobnie jak Dom, w którym żyje Pan, określa 

samego Pana i żyje Imieniem Pana, mieszkającego na nieskończonych wysokościach i w 

Świętym Świętych, w Przybytku chwały swojej.  

Dlatego „Gdzie mieszkasz?” znaczy równocześnie: „Kim jesteś, jak się 

nazywasz, skąd pochodzisz, jaki jest twój dom, czym się zajmujesz, czy nas 

ugościsz,  

bo chcemy korzystać z praw twojej gościnności, a korzystając z nich, pragniemy 

oddać się pod twoją opiekę — co jest dowodem naszego ostrożnego zaufania — a jeżeli 

nie masz domu w miejscu, w którym teraz przebywasz, opowiedz nam dokładnie o twoim 

odległym domu, byśmy wiedzieli, kim jesteś, mężu nieznany”.  

 To wszystko znaczyło w Izraelu: „Gdzie mieszkasz?”  

 

W odpowiedzi na to pytanie odrzekł Jezus:  

— Chodźcie, a zobaczycie.  

A oni poszli i ujrzeli, gdzie mieszka. Ale z tych słów nie wynika, że Jezus pokazał im 

miejsce swojego zamieszkania i że dwaj młodzieńcy rzeczywiście ujrzeli jaskinię, w której 

sypiał, lub gospodę, w której może się zatrzymał. Lecz owe słowa „chodźcie” i 

„zobaczycie”, i późniejsze „ujrzeli” należy zrozumieć w duchu widzenia izraelskiego.  

 

Było to widzenie przez słyszenie, a ten sposób widzenia był swoistą właściwością 

Izraela, który słysząc opowieść, widział ją wraz z jej wszystkimi szczegółami, nawet 

najdrobniejszymi, i z każdym zasłyszanym słowem widzenie jego poszerzało się, stawało 

się coraz bardziej wyraziste, nieomal dotykalne.  

Izrael bowiem cokolwiek słyszał, to równocześnie widział i miał natychmiast                     

w swoich oczach w kształcie ruchomego obrazu, i nie będzie nadmierną przesadą, jeżeli 

powiemy, że lud ten widział słuchem, że  

widział wszystko, co jest słyszalne,  

widział wypowiedziane słowa i  

widział krzyk i huk,  

widział grzmot,  

widział dźwięki harfy i śpiew,  

widział melodię śpiewanego psalmu,   

słysząc Głos Pański, widział go, i słysząc wyrocznię Pana, widział ją,  

i słysząc opowiadanie o Panu, widział je,  
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i zapewne dlatego, ilekroć Pan przemawiał do Izraela, zawsze mówił do jego 

widzących uszu, a najświętsze zawołanie „Słuchaj Izraelu!” również rozpoczął od 

wezwania skierowanego do jego uszu, i chyba również dlatego w dniach grozy i 

spustoszenia, gdy Jeszurun w pysze i zatwardziałości nie słyszał świętego i gniewnego 

ryku Jahwe, prorocy rozdzierając szaty płakali nie tylko nad nieobrzezanymi sercami, ale 

także nad nieobrzezanymi uszami swojego ludu.  

 

I dlatego gdy Jezus powiedział do młodzieńców: „zobaczycie”, a oni „ujrzeli”, należy 

to zrozumieć w ten sposób, że zobaczyli i ujrzeli słuchem to wszystko, co Jezus do 

nich mówił, ujrzeli całe opowiadanie Męża, ujrzeli słuchem widzącym, słuchem 

wyostrzonym na wszystkie głosy Ruach Hakodesz.  

 

Jezus poszedł z młodzieńcami brzegiem Jordanu w kierunku północnym, usiadł wraz z 

nimi z dala od brodu, w cieniu skąpego gąszczu, i — spojrzał na nich. 

 Kąty Jego warg uniosły się ku górze i pobłażliwy, dobry uśmiech rozjaśnił całą twarz, 

i jakby dopiero teraz wydobył ją z cienia i umieścił w pełnym świetle, w polu widzenia 

młodzieńców, i uczynił widzialną i wyraźną.  

Przyjrzeli się uważnie tej twarzy, czarno-niebieskim oczom i rozpiętym nad nimi 

łukom brwi, rozdzielonym prostopadłą — teraz ledwo widoczną — zmarszczką, Jego 

czarnej, krótkiej, lekko sfalowanej brodzie — sprawne oko mogło dostrzec w niej kilka 

srebrnych nitek, pogłębiających młodzieńczą urodę tej w miarę łagodnej i w miarę surowej 

twarzy — czarnym gęstym włosom o granatowym odcieniu, które spływały na kark i 

ramiona spod płatu białego płótna, przewiązanego lnianym sznurem i chroniącego głowę 

przed palącym słońcem.  

Młodzieńcy, patrząc na Jego chudą, skupioną i pociągającą twarz, na Jego zgrabne, 

lecz powściągliwe ruchy, na wąskie, lecz mocne i żylaste dłonie, współczuli 

niedoświadczeniu swojego wzroku, jego wręcz niewybaczalnej ślepocie, która im nie 

pozwoliła dojrzeć natychmiast w nieznanym Mężu tych wszystkich zewnętrznych 

piękności, i uczyniła, że przechodzili obok Niego jak obok niewidzialnego powiewu.  

Zaczął mówić.  

Powiedział im, że przybył tutaj przed niedawnym czasem z Galilei, aby zanurzyć się 

pod błogosławionymi dłońmi swojego Pustynnego Brata Johanana ben Zecharia w 

świętych wodach Jordanu — mówił głosem przytłumionym — mówił o ubóstwie swojej 

rodziny, o pracach swoich rąk, o swojej matce Miriam, koronie domu i koronie męża 

sprawiedliwego, Josefa cieśli, który zmarł przed wielu laty — niechaj dusza jego zazna 

łaski przed Panem —  

i znów opowiadał o swojej matce, i wspomniał o wzroku Elohim, spoczywającym 

miłosiernie nad niewiastą od jej urodzenia, nad niewiastą dobrą i piękną,  
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a Ojciec Jego obdarzał ją zawsze najtkliwszą miłością, a ona spoczywała w Jego 

cieniu i była właściwie nie Jego przeczystą i niepokalaną żoną, lecz przeczystą córką, bo 

wyszła z tchnienia Jego ust i zamieszkała na wysokościach, i przechadzała się nad 

głębiami przepaści — 

 tak mówił Jezus, a oni słuchali z zapartym tchem owego wzniosłego hymnu 

wyśpiewanego przez syna na chwałę dobrej i pięknej Miriam, przechadzającej się nad 

głębiami przepaści.  

 

Jezus opowiedziawszy im o swoich rodzicach, przeszedł z kolei do sedna sprawy, do 

jądra ich pytania, do domu swojego, i począł im opowiadać o lepiance na wzgórzu, o 

domu Josefa w Nazarecie, ale ów dom pod tchnieniem Jego ust począł przybierać kształty 

przepiękne, bogate, wspaniałe, odświętne i przypominał raczej pałac w uroczysty dzień 

Szabatu niż dom biednego cieśli zbudowany z gliny zmieszanej ze słomą.  

 

Właściwie Jezus nie mówił o swoim domu, ale o domu swojego Ojca i tej prawnej 

własności Ojca swojego kilkakrotnie dowodził, ale czynił to tak, że słuchacze odnosili 

wrażenie, iż własność ojcowska jest zarazem Jego własnością, a Ojciec i On są jedną i tą 

samą prawną Osobą.  

Wskutek tego wprowadził bogobojny zamęt w ich dusze, bo nie rozumieli, czy to jest 

dom Jego zmarłego ojca, czy jest spadkiem po ojcu, a jeżeli tak, to przecież jest już 

własnością syna, a ten zamęt jeszcze bardziej wzmógł się w ich wnętrzu, gdy uzmysłowili 

sobie, że wbrew temu, co Jezus mówił o swoim bogatym i wspaniałym domu, była to 

przecież tylko uboga lepianka na wzgórzu. 

 

 Jezus począł teraz to ubóstwo swojego bogatego domu malować niezwykle barwnie, 

mówił o domu walącym się, rozpadającym, w którym bezbożnie rządzą się lichwiarze, 

krzykliwi kupcy sprzedający woły, owce i gołębie, a mówił teraz gwałtownie, więc 

natychmiast zmiarkowali, że pożera Go żarliwość i troska o ten walący się dom, i 

współczuli Jemu i Jego domowi, i zastanawiali się w duchu, co mogliby uczynić, aby ten 

dom uwolnić od panoszącej się hałastry i znów przywrócić w nim spokój, porządek i 

nabożne skupienie.  

 

Na twarzy Jezusa nie było teraz ani śladu uśmiechu. Jego nozdrza niespokojnie drżały 

i lekko się rozdęły, bruzda między ściągniętymi brwiami przypominała ostrze pierzastej 

strzały, nagle nieruchomo zastygłej w locie, a dwa wzniesienia na wypukłym czole 

oświetlone popołudniowym słońcem jarzyły się jak dwa stosy równocześnie zapalone na 

sąsiadujących z sobą wzgórzach.  

 

Umilkł, a młodzieńcy już obznajomieni z miejscem Jego zamieszkania, widząc Jego 

dom i wnętrze Jego domu, ośmieleni gościnnością gospodarza — wprawdzie spotkanie to 

odbywało się nad brzegiem Jordanu, na piasku, ale czuli się tak, jakby byli gośćmi Jezusa i 
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przebywali pod dachem Jego domu — spojrzeli po sobie wymownym, im tylko 

wiadomym spojrzeniem, a wtedy Andraj ben Jona po krótkim wahaniu spytał Rabbiego o 

to, co było treścią ich dotychczasowego życia i co przepływało od samego początku 

rozmowy z Jezusem pod ich świadomością jak podziemna rzeka:  

— Powiedz nam, Rabbi, kiedy przyjdzie Meszijach, Pomazaniec Pana?  

 

Wówczas Rabbi, odpowiadając, począł do nich mówić słowami Zecharii proroka, 

który w dawnych czasach chodził przed Panem, gdy Izrael płakał nad rzekami Babelu, a 

nozdrza odpowiadającego Męża znowu lekko się rozdęły i niespokojnie drżały, a między 

ściągniętymi brwiami wciąż trwała prostopadła bruzda, przypominająca ostrze pierzastej 

strzały zastygłej w locie.  

 

— Raduj się wielce, córo Syjonu, wykrzykuj radośnie, córo Jerozolimy! — wołał 

Jezus słowami proroka Zecharii. — Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i 

zwycięski, pokorny, jedzie na ośle, na źrebięciu oślicy. Na proch zetrze rydwany w 

Efraimie i konie w Jerozolimie, łuki wojenne strzaska w kawałki i obwieści ludziom 

pokój, a władanie swoje rozszerzy od morza do morza, od brzegów wielkiej rzeki aż po 

krańce ziemi! — wołał Jezus. — Biada złemu pasterzowi, który trzodę porzuca! Miecz nad 

jego prawicą i nad jego prawym okiem! Mieczu! Podnieś się na mojego Pasterza, na Męża, 

któremu zaufałem! Uderz w Pasterza, a rozproszą się owce! Będą patrzeć na Tego, którego 

przebili, i boleć będą nad Nim, jak boleją nad jedynym synem, i płakać będą nad Nim, jak 

płaczą nad pierworodnym. — Tu Jezus spojrzał na młodzieńców i dodał przyciszonym 

głosem: — Owego dnia będzie wielki płacz w Jerozolimie... A owego dnia nie znajdziesz 

przekupniów w domu Adonaj Cebaoth... w domu... — tu Jezus urwał i umilkł.  

Tak mówił, a była prawie godzina dziesiąta. Słońce stało jeszcze wysoko, ale już po 

zachodniej stronie nieba, nad Górami Judejskimi szarymi jak popiół. Johanan ben Zebadia 

podparł głowę ręką i patrzał ku rzece, Andraj ben Jona podniósł się z ziemi, przyłożył jak 

dziecko palec do warg i przypominał człowieka starającego się rozwiązać trudną zagadkę. 

Jezus natomiast, na którego twarzy malowało się zmęczenie, położył się na wznak na 

gorącym piasku i zamknął powieki.  

Podczas gdy Johanan ben Zebadia znajdował w opowiadaniu Jezusa niezrozumiałe 

przemilczenia, dokoła których krążył jak wokół nastawionych sideł — ostrożnie je 

obchodził, zbliżał się, to znów się od nich oddalał, a ostrożnie oddalając się, nawet nie 

wiedział, jak natchniona, płodna i owocująca w skutkach jest jego ostrożność, ów jedyny 

łup, który pozostawił teraz w Jezusowym potrzasku — Andraj ben Jona, ten poczciwy, 

dobroduszny rybak o prostym sposobie myślenia niepozbawiony jednak bystrości umysłu i 

wrodzonej mądrości serca, nie rozkładał wypowiedzi Jezusa na drobne cząstki, ale słowa 

Jego łączył z sobą, scalał i tworzył z nich jedno słowo, i z kilku obrazów tworzył jeden 

obraz.  
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I dzięki tej swoistej umiejętności łączenia i scalania słów i obrazów szybko zdobył 

przeświadczenie, że Ten, który opowiadał im o Mesjaszu, dużo wie o Mesjaszu, że 

pokazał im drogi, którymi kroczyć będzie Mesjasz, może nawet pokazał im ślady samego 

Mesjasza.  

Jest zatem wtajemniczony w Jego przyjście, więc śmiało i bez przesady można 

powiedzieć, że wreszcie znaleźli drogę do Mesjasza, a kto znalazł jej początek, znalazł                   

i koniec — i poczciwy, dobroduszny Andraj ben Jona, zapatrzony z dziecięcym zapałem   

w widzenie zbliżającego się Pomazańca, począł biec ku rzece, ku brodowi, do brata swego 

Symeona, by podzielić się z nim radosną wiadomością o swoim odkryciu.  

 

 

Abp Grzegorz Ryś zaprasza na wspólną 

podróż po Biblii - "Moc Wiary" 
 

 

Korekta naszych ścieżek 
 

 

Refrenem, który zapewne najczęściej słyszymy - lub sami go wypowiadamy czy 

wyśpiewujemy - w okresie Bożego Narodzenia, jest zdanie zaczerpnięte z prologu 

Ewangelii wg św. Jana:  

 

"Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego 

chwałę - chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca" (J 1,14). 

 

Słowo staje się widzialne - nie tylko słyszalne! 
 

"Pójdźmy aż do Betlejem i (dosłownie) zobaczymy Słowo, które się stało, co 

Pan nam ukazał" - mówią w noc Bożego Narodzenia Pasterze (zob. Łk 2,15). A kiedy 

wracają do swoich z Betlejem, opowiadają wszystko, co słyszeli i co widzieli (Łk 2,20). 
 

Widzieliśmy Jego chwałę. Co widzieliśmy? 

  Co widzieli pasterze, którym Aniołowie zwiastowali chwalę Boga objawiającą 

się w Betlejem? (Łk 2,14). 

  Co my w tym czasie bożonarodzeniowym widzimy wraz                 

z nimi? 
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Widzimy Niemowlę złożone w żłobie - w stajni - "bo nie było dla Niego miejsca                

w gospodzie". A potem? 

 

Potem widzimy je niemal natychmiast po narodzeniu zagrożone śmiercią i uratowane 

ucieczką do Egiptu - skazane na tułaczkę, bezdomność i poniewierkę.  

Potem powrót do Nazaretu. Trzydzieści lat tam przeżytych. W ukryciu. Nic o nich nie 

wiemy.  

Oprócz tego, że na zawsze naznaczyły Go przydomkiem "Nazarejczyk":              

"Jezus Nazarejski, Król Żydowski" - napisane na drwinę: Czy może być coś dobrego             

z Nazaretu? (J 1,46). 

 

Król? Sprzedany jak niewolnik - za cenę 30 srebrników. Zabity jak niewolnik - 

skazany na krzyż. Czy naprawdę "widzieliśmy Jego chwałę?" Czy tak właśnie wygląda 

chwała, jaką Ojciec otacza swego Pierworodnego i Jedynego Syna? 
 

A może odwróćmy to pytanie.  

I zapytajmy tak  ?:  

 

 Czy Syn Boga byłby w naszych oczach bardziej chwalebny, gdyby nie narodził się              

w stajni, lecz na przykład w pałacu arcykapłana? 

 Czy zyskałby na znaczeniu ("na wadze"), gdyby się wychowywał i żył nie                           

w Nazarecie, nie na peryferiach ówczesnego świata, lecz w jego stolicy - w Rzymie? 

 Czy dodałoby Mu rangi otoczenie kulturalnych czy politycznych elit, zamiast tego, 

które wybrał, składającego się z rybaków i celników, ludzi prostych i niekiedy bardzo 

grzesznych?  

 Czy byłby bardziej godzien chwały, gdyby umarł nie w ogołoceniu krzyża, lecz                     

w królewskim, złotym łożu - otoczony najlepszymi lekarzami? 

 

Myślę o tym nieraz - patrząc na Eucharystię: Co za pomysł?! 

 

Aby - będąc Bogiem - wybrać jako sposób swojej obecności kawałek chleba?                

Czy może być coś prostszego? Uboższego? Bardziej pospolitego? Raczej nie. 

 

Ale co na tym świecie jest wystarczająco wielkie, by "należycie" oddało wielkość 

Boga? Co jest odpowiednio "godne" tego, by się stać sakramentem Jego obecności?                  
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Czy złoto i bogactwo najcenniejszej monstrancji w prosty sposób przekładają się na jakość 

pobożności eucharystycznej? 
 

Wiele razy, modląc się z ludźmi na Uwielbieniu, słyszę, jak mówią i śpiewają: 

"Wielki! Najwyższy! Wszechmocny! Potężny! Nieogarniony! Najmożniejszy!"                         

A patrzymy w maleńką Hostię - drobną, kruchą, "wydaną w nasze ręce" ... 

 

Jego chwała - którą widzieliśmy i widzimy - jest jeszcze jednym dowodem na to, że 

drogi nasze nie są drogami Bożymi i że potrzebują nieraz ostrej korekty. Że potrzebuje jej 

także nasza pobożność i religijne wyobrażenia.  

 

A już najpiękniejsze jest to, że Pan Bóg nie pisze na ten temat 

teoretycznych traktatów, tylko staje się jednym z nas. 

 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2017/2018 
 

 

13.01.2018   Opłatek: Studium Biblijne, Uniwersytet Trzeciego Wieku DR, 

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej 
  

  9.00:    Spotkanie z Ks. Bp. Ordynariuszem Janem Wątrobą, wzajemne  

życzenia, kolędowanie, agapa 

10.10:    Wykład ks. dra p. Mierzwy “Tradycje bożonarodzeniowe a Biblia" 

11.00:    Eucharystia w kaplicy seminaryjnej 

  

  20.01.2018      Studium Biblijne 

 

11.30 - 13.00 - S. dr. J. Nowińska „Przymierze i jego rola w życiu Narodu 

Wybranego według Pięcioksięgu” 

10.45 - 11.30 - Przerwa kawowa 

11.30 - 13.00 - Ks. dr M. Dzik, „List do Rzymian – tylko dla teologów?” 

  

Zajęcia odbywają się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie,                 

ul. Witolda 11a. 

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00, a kończą o godzinie 13.00. 

Opłata za spotkanie wynosi 15 zł. 


