
   

 

III Niedziela Słowa Bożego  23 I 2022 
 

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

 

 

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

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

sługami słowa. 

Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po 

kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci 

udzielono. 
 

 Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej 

okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.  

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

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

Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański 

spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 

ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,  abym obwoływał rok 

łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w 

synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich:  

 

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.  
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➢ Orygenes 
 

Cel i znaczenie Ewangelii św. Łukasza 
 

 

Podobnie jak kiedyś wśród ludu żydowskiego wielu uważało się za obdarzonych 

duchem proroczym, a niektórzy spośród nich byli fałszywymi prorokami – pośród nich 

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

rozróżniania duchów, dzięki czemu niektórych proroków przyjmowali, innych odrzucali 

jako bardzo biegli bankierzy, tak też rzecz się miała w Nowym Testamencie; wielu 

starało się pisać Ewangelię, lecz nie wszyscy zostali przyjęci.  

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

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

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

1nn).  

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

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

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

Ewangelie, heretycy wiele... 

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

pośród was w sposób najbardziej oczywisty”... 

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

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

tym, co powiedział Prorok, mówiąc: „Utwierdź mnie w twoich mowach” (Ps 119 

[118], 28).  

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

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

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

deszcze, nie upadnie, nie pokruszy się, bo jest zbudowany na skale, na silnym 

fundamencie.  

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

umysł i rozum. Niechaj niewierni wierzą na mocy znaków i cudów poznanych 

wzrokiem ludzkim, wierny natomiast, roztropny i silnie wierzący pójdzie za 

zrozumieniem wiary i będzie rozsądzał słowa, czy są prawdziwe, czy też nie. 



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

sługami Słowa”.  

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

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

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

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

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

się przyglądali i byli sługami Słowa”.  

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

dlatego że ujrzeli Słowo.  

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

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

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

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

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

który Mnie posłał” (J 14, 9). 

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

sługami Słowa”.              

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

innej zaś jej wypełnienie w życiu.  

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

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

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

abym umiał czynić, to jest, abym wyczyścił ranę, zarządził dietę... Jeśliby ktoś wszystko 

wiedział, a nie wcielił w czyn, próżna byłaby jego wiedza.  

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

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

sługami Słowa”, aby słowami „przyglądali się”, pokazać naukę i wiedzę, z innych 

natomiast: „byli sługami” – poznaj czyny. 

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

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

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

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

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

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

po kolei, dostojny Teofilu”.  



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

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

postępujecie, że możecie zostać umiłowanymi przez Boga, wy jesteście 

Teofilami i dla was jest spisana Ewangelia...  

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

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

rozumiejąc w Chrystusie mowę Ewangelii. 

 

➢ Orygenes 
 

Jezus w Nazarecie 

 

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

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

sądził, że zostałeś pozbawiony nauki [Chrystusa].  

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

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

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

przez które mógłby pouczać. Módlcie się, aby i mnie znalazł przygotowanym i 

przystosowanym do mówienia! 

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

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

Ezechiela, Daniela,  
 

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

ludy w synagogach, aby sam był sławiony przez wszystkich. 

  

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

kiedy był znany w jednej tylko prowincji. 

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

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

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

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

Nieprzypadkowo rozwinął księgę i odnalazł rozdział, w którym było zawarte 

proroctwo   o Nim, ale stało się to za sprawą Bożej Opatrzności. Napisane jest bowiem: 

„Bez woli Ojca wróbel nie wpadnie w sieci” i „wszystkie włosy na głowie apostołów 

są policzone” (Łk 12, 6n).  



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

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

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

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

zrządzeniem Bożym. 

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

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

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

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

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

➢ „Głosić więźniom odpuszczenie”.  

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

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

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

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

nie tylko na jeńców, ale i na ślepców.  

➢ „Wyrwać uciśnionych na wolność”.  

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

uzdrowiony przez Jezusa?  

➢ „Zwiastować Pański rok łaski”.  

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

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

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

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

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

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

ślepotę, po uwolnieniu z więzów, po uzdrowieniu z różnych ran doszli do Pańskiego 

roku łaski. 

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

wszystkich w synagodze były w Niego utkwione”.  

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

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

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

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

w Niego utkwione.  



Jak bardzo chciałbym mieć takie świadectwo i o tym zgromadzeniu, to znaczy, że 

oczy wszystkich: katechumenów i wiernych, kobiet, mężczyzn i dzieci nie oczyma 

cielesnymi, ale oczyma duszy spoglądały na Jezusa.  

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

kontemplowanie Go staną się jasne i będziecie mogli powiedzieć: 

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

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

 

 

"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

Łukasz przedstawia swój cel 1,1-4 

 

Łukasz rozpoczyna swoją Ewangelię dostojnym wstępem pokazującym jego 

kompetencje jako autora i wzbudzającym natychmiast zainteresowanie czytelnika. 

Ten zwięzły, ale wyjątkowo treściwy wstęp deklaruje, że intencją Łukasza jest 

napisanie historycznego sprawozdania ze słów i czynów Jezusa. 

Chce w ten sposób upewnić swoich czytelników wyuczonych w Starym 

Testamencie i w chrześcijańskiej wierze w przekonaniu o prawdziwości tych słów                 

i czynów. 

 

Prolog (Łk 1, 1-4) 

 

ST: 2 Mch 2,19-32 

NT: Łk 24,48; J 15,27; Dz 1,1-2.21-22; 1 J 1,1-3 

KKK: trzy etapy formowania Ewangelii, 126; katecheza, 4-6 

Lekcjonarz: trzecia niedziela zwykła (rok C) 

 

[1,1]   Wielu już starało się ułożyć opowiadanie, które się dokonały pośród nas. 

 

Mateusz i Marek w pierwszych wersetach swoich ewangelii od razu przedstawiają 

nam Jezusa. 



Łukasz rozpoczyna od przedstawienia charakteru i celu swojej Ewangelii o Jezusie 

za pomocą wstępu mającego postać jednego długiego i złożonego zdania 

obejmującego aż cztery wersety. 

Jego Ewangelia nie jest pierwszą, gdyż wielu już starało się zrobić to, co on w tej 

chwili robi. Odwołuje się prawdopodobnie w ten sposób zarówno do źródeł pisanych 

zachowanych po dziś dzień (jak Ewangelia Marka), jak i zaginionych. 

Włącza się w tradycję tych wcześniejszych starań i pragnie je uzupełnić. 

Chce, podobnie jak inni, ułożyć opowiadanie. A ponieważ ma ono mówić o 

przeszłych zdarzeniach dotyczących życia Jezusa, Łukasz chce nam w ten sposób 

powiedzieć, że pisze historię, co pokazują wyraźnie dalsze szczegóły w wersetach 2-3. 

Co więcej, nie były to przypadkowe zdarzenia, lecz takie, które się dokonały1 

pośród nas - a więc zdarzenia stanowiące wypełnienie Bożego planu, zwłaszcza 

przepowiedzianego w Starym Testamencie. 

Istotnie, pod koniec Ewangelii Jezus powie uczniom:  

"To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: 

Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u 

Proroków i w Psalmach" (24,44; zob. 4.21; 9,30-31). 

 

[1, 2] Tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi 

świadkami i sługami słowa. 

 

Kolejną wskazówką, że Łukasz pisze historię, są słowa mówiące o tym, że 

informację o zdarzeniach przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi 

świadkami, co może odnosić się zarówno do początku publicznej działalności Jezusa     

(J 15,27: "Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. ",  

Dz 1,21-22: " Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, 

kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym 

został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego 

zmartwychwstania. "), jak i do wydarzeń związanych z Jego narodzinami, od których 

rozpoczyna się Ewangelia. 

Łukasz mówi także o sługach słowa będących razem z naocznymi świadkami 

nosicielami różnych tradycji o Jezusie, które nam przekazali2. 

Możliwe źródła należące do obu tych grup osób to dwunastu apostołów (Łk 6,13-

16; Dz 1,13.26) i/lub naoczni świadkowie, którzy stali się sługami słowa ( 

 
1 Tekst grecki mówi dokładnie "zostały wypełnione", "doprowadzone do pełni" - przyp. red. nauk. 
2 Czasownik paradidomi stosowany jest czasami jako termin techniczny oznaczający przekazywanie tradycji 

(Dz 16,4; 1 Kor 11,2.23; 15,3). Zob. także powiązany z nim rzeczownik paradosis ("tradycja") w 2 Tes 2,15; 3.6 



Dz 6,5: "Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża 

pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa                       

i Mikołaja, prozelitę z Antiochii." 

    10,39-42: " A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej      

i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia       

i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga 

na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał 

ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. "). 

Inni naoczni świadkowie to między innymi prawdopodobnie wymienione z imienia 

osoby pojawiające się w Ewangelii, takie jak Maria Magdalena lub Joanna (Łk 8,2-3; 

24.10); Marta i jej siostra Maria (10,38-42); Zacheusz (19,1-10); Kleofas (24,13-35); a 

w przypadku narodzin Jezusa nawet Maryja, Jego matka (2,19.51). 

Towarzysz Łukasza, Paweł, mógłby być uznany za źródło jako sługa słowa, lecz nie 

jako naoczny świadek ziemskiego życia Jezusa ( 

1 Kor 15,3: " Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - 

zgodnie z Pismem - za nasze grzechy "). 

 

[1, 3] Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i 

opisać ci po kolei, dostojny Teofilu. 

 

To, że Łukasz zamierza napisać tekst historyczny, widać także wyraźnie, gdy 

podkreśla, że postanowił zbadać wszystko dokładnie od pierwszych chwil i opisać 

po kolei. 

To ostatnie słowo może oznaczać porządek chronologiczny (Dz 3,24), a zarazem 

porządek logiczny w narracji (Dz 11,4). 

Ta cecha miałaby odróżniać Ewangelię Łukasza od jej poprzedniczek (Ewangelia 

Marka nie opisuje narodzin Jezusa) i pokazywać zarazem, że Łukasz jest autorem 

godnym zaufania, który potrafi we właściwy sposób przedstawić zebrany materiał. 

Łukasz zwraca się do jednego czytelnika w szczególności - do kogoś o wysokim 

statusie społecznym, skoro pisze: dostojny Teofilu (por: Dz 1,1: " Pierwszą Księgę 

napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku "). 

Możliwe, że Teofil to patron Łukasza, który sfinansował opublikowanie Ewangelii3, 

i że był rzymskim urzędnikiem takim jak Feliks lub Festus (dz 23,26; 24,3; 26,25), 

aczkolwiek znamy z tego okresu także znaczących Żydów o takim imieniu4. 

 
3 Żydowski historyk Józef Flawiusz także dedykował kilka swoich dzieł swojemu patronowi Epafrodytowi 
(Dawne dzieje Izraela) 
4 W latach 37-41 n.e. arcykapłanem był Teofil, syn Annasza. Zdaniem niektórych właśnie do tego Teofila, byłego 
arcykapłana, kieruje wiele lat później swój tekst Łukasz 



Prawdopodobnie jest to już chrześcijanin (zob. Łk 1,4). I chociaż Łukasz ma na 

myśli konkretną osobę, nie zapominajmy, że "Teofil" to po grecku "kochający Boga" 

lub "kochany przez Boga", a zatem może symbolicznie oznaczać każdego takiego 

czytelnika Ewangelii. 

 

 

Żywa tradycja: Łukasz jako historyk i historyczność Ewangelii 

Święty Bonawentura, w swoim komentarzu do wstępu poprzedzającego trzecią 

Ewangelię zauważa, że jest ona tekstem historycznym. 

"Historyk musi odznaczać się trzema cechami" - pisze, powołując się na 2 Mch 2,31 

i wskazując na nie u Łukasza, który "wziął pod uwagę wystarczającą ilość materiału                  

i przedstawił go w sposób sumienny i uporządkowany"5. 

Również Sobór Watykański II cytuje wstęp Łukasza na potwierdzenie 

historyczności Ewangelii: 

Święta Matka Kościół mocno i niezmiennie utrzymywał i ciągle utrzymuje, że 

cztery wymienione Ewangelie, których historyczność bez wahania potwierdza, 

przekazują wiernie to wszystko, co jezus, Syn Boga, żyjąc wśród ludzi, dla ich 

wiecznego zbawienia rzeczywiście uczynił i czego uczył. (...) Autorzy zaś święci 

spisali cztery Ewangelie, wybierając niektóre z wielu wiadomości przekazywanych 

ustnie albo już na piśmie, niektóre podając syntetycznie albo wyjaśniając stosownie do 

sytuacji Kościołów. Zachowali też formę przepowiadania, zawsze jednak w taki 

sposób, aby podzielić się z nami nieskażoną prawdą o Jezusie. Pisali bowiem, czy to z 

własnej pamięci i wspomnień, czy też na podstawie świadectw tych, "którzy od 

początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa", po to, abyśmy poznali 

prawdę słów (por. Łk 1,1n), w których otrzymaliśmy pouczenie6. 

Podobnie św. Jan Paweł II pisze: "Ewangelie bowiem nie chcą uchodzić za 

wyczerpującą biografię Jezusa, odpowiadającą normom współczesnych nauk 

historycznych. Mimo to wyłaniające się z nich oblicze Nazarejczyka ma solidny 

fundament historyczny, ponieważ tworząc go, ewangeliści starali się gromadzić 

wiarygodne świadectwa (por. Łk 1,3)"7. 

 

 

 

 

 
5 Bonawentura, Komentarz do Ewangelii Łukasza 
6 Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 19 
7 Jan Paweł II, Novo millenio ineunte, 18 (podkreślenie J.P.II - P.T.G) 



 [1, 4] Abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci 

udzielono. 

Celem Łukasza jest przekonać Teofila i wszystkich czytelników o całkowitej 

pewności8 tego, o czym pisze. 

W tekście greckim słowo to zyskuje dodatkowe wzmocnienie, ponieważ pojawia się 

na końcu zdania. Czytelnicy chrześcijańscy mogą być pewni prawdziwości nauk o 

Jezusie, których im udzielono, lub dosłownie - mieć pewność co do rzeczy, o których 

ich "pouczono" lub "katechizowano", ponieważ taki właśnie czasownik (katecheo) 

pojawia się w oryginale (por. Dz 18,25: " Znał on już drogę Pańską, przemawiał z 

wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest 

Janowy."). 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Łk 1,1-4) 
 

Czytajmy jak "Teofil". 

Święty Ambroży pisze: "Napisana zaś jest Ewangelia dla Teofila, to jest dla tego, 

którego Bóg miłuje. Jeśli Boga kochasz, dla ciebie jest napisana; jeśli jest napisana dla 

ciebie, przyjmij dar ewangelisty i podarunek przyjaciela zachowaj pilnie w głębi 

serca"9. Orygenes zaś zauważa: "<Kto jest Teofilem>, ten jest <najlepszy> i 

<najdzielniejszy>. (...) Czerpie siłę i moc od Boga albo od Jego Słowa, aby mógł się 

przekonać również o <prawdzie>"10. 

Pismo Święte a katecheza. 

Ewangelia Łukasza została napisana jako pomoc w nauczaniu wiary 

chrześcijańskiej i temu od samego początku służy. Dzisiejsza katecheza winna się 

zatem karmić ewangeliami (a także pozostałymi księgami Pisma Świętego), aby 

prowadzić ludzi do wiedzy o wierze Kościoła i do głębszej osobistej więzi z 

Jezusem11. 

 

 

 

 

 
8 Grecki rzeczownik asfaleia (od którego wywodzi się słowo "asfalt") wskazuje na stałość i niezmienność 

nauczania chrześcijańskiego (zob. Ps 104,5 w tłumaczeniu LXX) 
9 Św. Ambroży, Wykład Ewangelii według św. Łukasza 
10 Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza 
11 Zob. Benedykt XVI, Verbum Domini, 72,74 



"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

Misja Jezusa jako Mesjasza 4,14-44 

 

Rozpoczyna się publiczna działalność Jezusa w Galilei, której poświęcona jest 

długa sekcja Ewangelii Łukasza (4,14-9,50).  

Otwiera ją dyptyk pokazujący działalność Jezusa w Nazarecie (4,16-30) i 

Kafarnaum (4,31-43). Obie te części otwierają i zamykają podobne wersety (4,14-

15.44).  

 W Nazarecie punkt ciężkości przypada na słowa Jezusa;  

 w Kafarnaum na Jego czyny.  

Słowa Jezusa wygłoszone w synagodze w Nazarecie to zdefiniowanie Jego 

posłannictwa i klucz do zrozumienia Jego misji jako Mesjasza.  

Mówiąc o wypełnieniu się proroctwa Izajasza, Jezus ogłasza tym samym jubileusz, 

który przynosi wyzwolenie z mocy zła.  

Następnie Jego misja zaczyna się ujawniać stopniowo światu przez cudowne 

uzdrowienia, których dokonuje w Kafarnaum.  

Reakcje na Jezusa są różne: zostaje wypędzony z Nazaretu (4,24.29), natomiast 

mieszkańcy Kafarnaum chcą Go zatrzymać u siebie (4,42).  

 

  Jezus ogłasza w Nazarecie jubileusz   (Łk 4, 14-30) 

 
 

ST12: Pwt 25,8-55; 1 Krl 17,8-24; 2 Krl 5,1-15; Iz 58, 6; 61,1-2 

NT: Łk 3,22-23; J 5,17 II Mt 4,12; 13,54-58; Mk 1,14; 6,1-6; J 4,43-44 

KKK: Mesjasz 436, 695, 1286; Dobra Nowina głoszona ubogim, 544, 714, 2443; 

rok liturgiczny, 1168 

Lekcjonarz: Łk 4,16-21: Msza Krzyżma Świętego; obrzęd ustanowienia lektorów; 

Łk 4,14-21: trzecia niedziela zwykła (rok C); Łk 4,21-30: czwarta niedziela zwykła 

(rok C); Łk 4,14-22: czwartek po objawieniu Pańskim; Łk 4,24-30: poniedziałek 

trzeciego tygodnia Wielkiego Postu; Łk 4,16-22: bierzmowanie 

 

 
12 Przypisy do tekstu Łk 4,14-30 (MK) 



 [4,14-15] Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim 

rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez 

wszystkich. 

Mocą Ducha (zob. 3,22; 4,1) Jezus wraca na północ: z Judei do Galilei.  

Rozpoczyna działalność publiczną od nauczania w żydowskich synagogach. 

Szybko zwraca na siebie uwagę, a wieść o Jego działalności rozchodzi się po całej 

okolicy (zob. też 4,37; 5,15; 7,17).  

[4,16]  Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu 

udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 

Jezus wraca do Nazaretu i swoim zwyczajem w dzień szabatu idzie do synagogi.  

Łukasz umieszcza tę wizytę na samym początku swojej relacji o działalności 

publicznej Jezusa (zob. Mt 13,54-58; Mk 6,1-6), ponieważ Jego proklamacja 

wygłoszona w synagodze stanowi program dla reszty Jego posługi.  

W Nazarecie, gdzie się wychował, i w synagodze, gdzie studiował Pismo, powstaje 

podczas nabożeństwa, aby czytać ustęp z Pisma. 

[4,17] Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na 

miejsce, gdzie było napisane: 

Łukasz umie uchwycić dramatyzm tej chwili i zatrzymuje się na moment nad każdą 

z czynności Jezusa.  

Gdy ,,powstał", podano Mu księgę, a On rozwinąwszy księgę, zaczął czytać.  

Gdy skończy czytać, te trzy czynności zostaną przedstawione jeszcze raz w 

odwrotnej kolejności (Łk 4,20).  

W ten sposób samo czytanie tekstu przez Jezusa zostaje umieszczone w centrum.  

Księga, a właściwie zwój, to tekst proroka Izajasza, w którym Jezus znajduje 

miejsce (Iz 61,1-2) wyjaśniające Jego misję.  

Misja Jana Chrzciciela też została wyjaśniona przez odwołanie do Izajasza             

(Łk 3,4-6). 

 [4,18-19]  Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 

Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od 

Pana.  

Odnosząc pisany w pierwszej osobie tekst do siebie samego (zob. w. 21), Jezus 

potwierdza swoimi słowami to, co objawiły już odnośnie do Jego tożsamości 

wcześniejsze wydarzenia: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 

namaścił (zob. Iz 61,1).  



Duch Święty w chwili chrztu rzeczywiście zstąpił ,,na Niego" (Łk 3,22).  

Jezus, czyli wypełniony Duchem Mesjasz, jest zatem podobny do Dawida (zob. 

1,32.69; 2,4): ,,Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. 

Od tego dnia duch Pański opanował Dawida" (1 Sm 16,13).  

Reszta fragmentu z Księgi Izajasza opisuje misję Jezusa, na którą składają się 

zarówno słowa, jak i czyny.  

Jeśli chodzi o słowa, Duch posłał Go, aby niósł dobrą nowinę (w oryginale jest to 

jeden czasownik: euangelidzo) i głosił (czasownik  kerysso występujący tu i w 

następnym wersecie).  

Gdy pod koniec tego rozdziału Jezus będzie ,,głosił słowo", powtórzy, że został 

,,posłany", aby ,,głosić Dobrą Nowinę" (4,43-44; zob. 7,22; 8,1; 20,1).  

Oba te kluczowe czasowniki są powiązane z wyrażeniami ,,Dobra Nowina" 

(euangelion) i ,,głoszenie Dobrej Nowiny" (kerygma, por. Rz 16,25: " Temu, który 

ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, 

zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, ").  

Księga Izajasza jest zatem trafnie nazywana ,,Ewangelią Starego Testamentu", 

a właśnie dlatego, że głosi dobrą nowinę (Iz 40,9; 52,7 61,1 LXX; zob. komentarz do 

Łk 2,10).  

Uprzywilejowanymi odbiorcami głoszenia Dobrej Nowiny przez Jezusa będą 

ubodzy (6,20; 7,22). To anawim (Iz 61,1): ludzie ubodzy materialnie (Łk 16,20; 

21,2), kierujący z pokorą wzrok ku Bogu - a teraz ku Jezusowi - by zaspokoił ich 

potrzeby.  

Jezus będzie docierał także do ludzi bogatych materialnie, ale ubogich duchowo: do 

celników i grzeszników (5,27-32; 7,29; 15,1; 19,1-10).  

Jezus głosi wolność (afesis), co można także tłumaczyć jako ,,wyzwolenie" (BP). 

Słowa Izajasza o ,,głoszeniu wolności" odwołują się do ważnego wersetu w Księdze 

Kapłańskiej: ,,Obwieścicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. 

Będzie to dla was jubileusz" (Kpł 25,10 - podkr. P.T.G.).  

W roku jubileuszowym (zob. Tło biblijne ,,Rok jubileuszowy" do Łk 4,22), osoby, 

które popadły w niewolę za długi, odzyskiwały wolność.  

A zatem Jezus ogłasza w Nazarecie ostateczny czas jubileuszu!  

Będzie obdarowywał wolnością wszystkich ,,zadłużonych" z powodu ,,grzechów" 

(zob. Łk 7,41-48).  

Istotnie, Jezus będzie zwłaszcza wyzwalał ludzi przez odpuszczenie (to samo 

słowo: afesis) ich grzechów (24,47; zob. także 5,20; 7,48, gdzie pojawia się się 

pokrewny czasownik afiemi - odpuszczać).  



Jeśli chodzi o czyny Jezusa, będzie wyzwalał ludzi, uzdrawiając ich, tak jak 

teściową Piotra (zob. komentarz do Łk 4,39). Potężne cuda przyniosą wolność 

więźniom - na przykład kobiecie, którą Jezus uwalnia z więzów Szatana (13,16; zob. 

4,35.41).  

A zatem Jezus sprawi, że nastąpi powrót i odrodzenie Izraela z prawdziwego 

wygnania i wypełni proroctwo Izajasza: ,,Otrząśnij się z prochu, powstań, o Branko 

Jerozolimska! Rozwiąż sobie więzy na szyi, pojmana Córo Syjonu" (Iz 52,2).  

Inne cuda uzdrowienia to przywracanie wzroku niewidomym (Łk 7,21-22; 18,35-

43; zob. Iz 35,5).  

Kolejne wyrażenie - abym uciśnionych odsyłał wolnymi - pochodzi z innego 

rozdziału Księgi Izajasza (zob. Iz 58,6).  

Jej lepsze tłumaczenie to ,,abym wolnością obdarzał uciśnionych" (Łk 4,18 BPo), 

gdyż w ten sposób widzimy, że w tekście powtarza się słowo ,,wolność" (afesis).  

To przykład tego, co rabini nazwą później zasadą gezera szawa, zgodnie z którą 

dwa podobne teksty, w których występuje takie samo słowo lub zwrot, można 

interpretować jeden przez drugi.  

W tłumaczeniu Septuaginty słowem łączącym oba wersety Izajasza (61,1 i 58,6) 

jest ,,wolność" (afesis). W tekście hebrajskim mamy w tym miejscu dwa różne słowa, 

niemniej oba ustępy można połączyć, ponieważ zawierają podobne wątki. Ostatni 

werset czytanego ustępu to powrót do Iz 61 i ponowne nawiązanie do jubileuszu, roku 

łaski Pana (,,łaskawego przyjęcia u Pana" LXXpl). 

[4,20] Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze 

były w Nim utkwione. 

Jezus kończy czytanie tekstu i Łukasz wymienia w odwrotnej kolejności te same 

trzy czynności, o których pisał wcześniej: Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł.  

Przyjęcie pozycji siedzącej oznacza, że Jezus zacznie nauczać ( zob. Łk 5,3;                   

Mt 5,1), i dlatego oczy wszystkich są w Nim utkwione, gdyż czekają na Jego słowa. 

Wcześniej stary Symeon pojął, że jego ,,oczy" ujrzały Boże zbawienie (Łk 2,30).  

➢ Czy pojmą to także mieszkańcy Nazaretu? 

 

[4,21]  Począł więc mówić do nich:  

              Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. 

 

Jezus obwieszcza rzecz niesłychaną:  

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. 



Wraz z przyjściem Jezusa, czas oczekiwania na wypełnienie się obietnic Bożych 

zawartych w Piśmie Świętym dobiegł końca (24,27.44).  

Jubileusz mesjański ogłoszony przez Izajasza już się rozpoczął! ,,Teraz właśnie 

jest czas łaskawości" (2 Kor 6,2 Bp).  

Tutaj i później w swojej działalności Jezus będzie wielokrotnie podkreślał, że 

błogosławieństwa Boże są dostępne dla ludzi ,,dzisiaj" (zob. Łk 19,5.9; 23,43).  

Co więcej, to wypełnienie dokonuje się dosłownie, w ,,uszach" (PWJ13) słuchaczy. 

A zatem wszyscy zebrani w synagodze powinni uważać się za ,,błogosławionych" 

(zob. 10,23-24), gdyż widzieli Jezusa swoimi ,,oczyma" (4,20) i słyszeli Go na własne 

uszy.  

Jezus jednak przypomni dwukrotnie, że ,,kto ma uszy do słuchania, niechaj 

słucha!" (8,8; 14,35).  

➢ Czy mieszkańcy Nazaretu wezmą sobie do serca te słowa? 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (4,18-21) 

 

Głoszenie wolności. 

Święty Jan Paweł II wprowadził Kościół w Wielki Jubileusz roku 2000. 

Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. 

Celebracja lat jubileuszowych przez Kościół przypomina nam, że jubileusz 

ogłoszony przez Jezusa ciągle trwa. Jezus ciągle przynosi wolność więźniom i 

odpuszczenie grzechów tym, którzy się nawracają i wierzą w Niego ( 

Dz 2,38: " Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w 

imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha 

Świętego.";  

   10,43: " Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego 

imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.   ";  

   13,38-39: " Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam 

odpuszczenie grzechów przez Niego: Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego 

usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać 

usprawiedliwieni w Prawie Mojżeszowym. 

 
13 PWJ - Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000, przeł. I oprac. R. Popowski, Warszawa 2002 



 

 

I czytanie :      Ne 8,2-4a.5-6.8-10     (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz Prawo przed 

zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźńni, lecz także 

kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać.  

 I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą 

Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy 

rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz 

stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu.  

 Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu - znajdował się bowiem 

wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł.  I Ezdrasz błogosławił 

Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: 

Amen! Amen! Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku 

ziemi.  

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem 

objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie.  Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, 

oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego 

ludu: Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie 

płaczcie! Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa.  I rzekł im 

Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie - 

poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest 

ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest 

waszą ostoją. 
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komentarz o. Adama Szustaka OP z książki  
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W pierwszym czytaniu słyszymy dziś niesamowity tekst z Księgi Nehemiasza 

opowiadający o tym, jak Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej do Ziemi Świętej 

po raz pierwszy od bardzo długiego czasu słuchali słów Boga zapisanych w księdze 

Prawa Mojżeszowego. 



To wydarzenie stało się uroczystym świętem, podczas którego ludowi była czytana 

cała Tora, od historii stworzenia świata, przez dzieje narodu wybranego, po zbiory 

Bożego prawa. 

Słuchający niezwykle się cieszyli, a ich radość była tak wielka, że płakali, nie 

mogąc opanować wzruszenia. 

 

Gdy czytam ten przepiękny tekst o upajaniu się słowem Bożym, a 

szczególnie gdy próbuję sobie wyobrazić jego środkową część opisującą, jak 

wyglądała celebracja Słowa, trochę przewrotnie, ale jednak moim zdaniem słusznie, 

przychodzi mi na myśl zdanie z jednego z listów św. Jana Apostoła: Albowiem, kto 

nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi 

(1 J 4,20). Dlaczego? 

Ponieważ chociaż ten tekst z Księgi Nehemiasza, w którym znajdujemy cztery 

etapy czytania Tory przez Izraelitów, jest przede wszystkim swego rodzaju 

instrukcją czytania Biblii, czyli opisem sposobów ukochania Boga w Jego 

Słowie, to jednocześnie można ten fragment potraktować także jako cztery 

wskazówki mówiące o tym jak kochać innych ludzi. 

Nie można (jak twierdzi św. Jan) nauczyć się kochać niewidzialnego Boga, jeśli 

wcześniej, a raczej jednocześnie  nie próbuje się uczyć kochać ludzi, z którymi żyjemy 

i których mamy na co dzień na wyciągnięcie ręki. 

Skoro więc opis miłości do Bożego słowa jest również opisem dróg kochania Boga, 

to sposoby okazywania miłości Bogu są jednocześnie podpowiedziami, jak kochać 

bliźniego. 

I odwrotnie: jeśli będziemy potrafili na te cztery sposoby kochać człowieka, 

podobnie zaczniemy kochać też Boga. Ale po kolei. 

Uroczyste czytanie Tory w Księdze Nehemiasza rozpoczęło wejście Ezdrasza na 

specjalnie przygotowane podwyższenie, by czytający znalazł się wyżej niż lud, potem 

nastąpiło otwarcie księgi, a na koniec lud zaczął błogosławić Boga i padać na kolana, 

by oddać cześć Słowu. 

1. Jak zatem widać pierwszy etap uczczenia Boga w Słowie polegał na 

zbudowaniu specjalnego drewnianego podwyższenia, które miało służyć 

tylko i wyłącznie do tego, by czytać z niego Torę.  

Co ważne, nie wzięto jakiegoś podestu, który gdzieś znaleziono, a który wcześniej 

wykorzystywano do innych rzeczy, a potem przerobiono, by służył do tej celebracji.  

Skonstruowano go specjalnie na tę okazję. 

➢ Co to znaczy w przełożeniu na miłość do drugiego człowieka? 



Otóż miłość polega na tym, że nasze słowa, czyny, gesty są skoncentrowane tylko 

na tym, którego próbujemy kochać, że człowiek będący obiektem naszej miłości 

stanowi centrum tego, co robimy, co mówimy i jak działamy. 

W kochaniu nie jesteśmy skupieni na sobie lub na czymś, co chcemy dla siebie 

osiągnąć, nie traktujemy drugiego jako etap prowadzący ku czemuś, ale jako cel 

naszych działań, wszystko jemu przeznaczamy. 

Niestety często dzieje się tak, że wykorzystujemy innych jako środek na przykład 

do tego, by czuć się kochanym i potrzebnym. Robimy to zwykle nieświadomie, ale 

trzeba jasno powiedzieć, że nie na tym powinna polegać miłość. 

Jeśli przede wszystkim chcemy miłości dla siebie, to tak naprawdę nie kochamy 

drugiego, tylko siebie. 

A słowo Boga pokazuje nam dziś, że pierwszym wyznacznikiem prawdziwej 

miłości jest skupienie się na tym, którego chcemy kochać, i jemu poświęcenie naszej 

uwagi i troski. 

 

2. Drugim sposobem uczczenia księgi Prawa Mojżeszowego było 

usytuowanie pisarza Ezdrasza, który ją odczytywał, wyżej niż cały lud. 

Dzięki temu Izraelici mieli go zawsze przed oczami i patrzyli z dołu na czytającego 

świętą księgę. 

➢ W przełożeniu na miłość do drugiego człowieka oznacza to, że gdy próbujemy 

go kochać, powinniśmy traktować go zawsze jako kogoś wyżej stojącego od 

siebie. 

Oczywiście nie chodzi tu o poniżanie samego siebie, pogardzanie sobą lub 

negowanie swojej wartości, tylko o ustępowanie komuś miejsca, pozwolenie, by w 

różnych sytuacjach najpierw ten człowiek był pierwszy, ważniejszy, a dopiero potem 

my i nasze potrzeby. 

Tak naprawdę ten drugi element jest konsekwencją tego pierwszego, ponieważ jeśli 

w działaniu skupimy się całkowicie na człowieku, którego uczymy się kochać, to de 

facto wywyższymy go, myśląc najpierw o nim niż o sobie, stawiając jego potrzeby 

jako pierwsze względem swoich. 

 

3. Trzecim elementem celebracji z Księgi Nehemiasza było błogosławienie 

Pana Boga i dziękowanie Mu za to, że dał swojemu ludowi Torę. 

Izraelici, gdy tylko usłyszeli słowo Boga, podnieśli ręce i wołali "Amen!". 

➢ Jak to przełożyć na nasze życie? 



Tu kluczem jest słowo "błogosławić", które oznacza sprowadzanie na kogoś 

wszelkiego dobra. 

Kiedy ktoś kogoś błogosławi, na przykład ksiądz wiernych, rodzice dzieci czy 

przyjaciel przyjaciela, to tak naprawdę chce sprowadzić na tego kogoś całe dobro, 

szczęście i wszelką pomyślność. 

Miłość w tej odsłonie polega więc na tym, że pragniemy dla kogoś dobra. 

Ale uwaga! To dobro niekoniecznie musi być z nami związane ani od nas 

pochodzić. Błogosławić komuś to także pozwalać, by dobro przychodziło do niego 

nie tylko z naszych rąk, ale również przez pośrednictwo innych ludzi, z różnych 

miejsc. 

Nie możemy uważać, że posiadamy monopol na dobro, którego doświadcza ta 

osoba, w przeciwnym razie wracamy do punktu wyjścia, bo skupiamy się na sobie. 

Błogosławić to pragnąć, by temu człowiekowi działo się wszelkie dobro, to mówić 

"Amen!" na szczęście, które przychodzi do niego z każdej możliwej strony, a nie tylko 

wymyślonymi przez nas drogami. 

Oczywiście jeśli odnosimy to do miłości małżeńskiej, błogosławieństwem 

absolutnie nie jest zgoda na kochankę, ale na przykład brak zazdrości, gdy 

współmałżonek zyskuje w sytuacjach i obszarach, w których nas z nim nie ma. 

W tym sposobie kochania chodzi o postawę wolności serca, które cieszy się                         

z każdego dobra, które wydarza się drugiej osobie. 

 

4. I wreszcie czwarty element celebracji Słowa, który gdy przełożymy na 

codzienne sposoby kochania drugiego człowieka, wcale nie brzmi miło                    

i przyjemnie, to padanie na kolana i oddawanie czci twarzą do ziemi. 

Oczywiście w kontekście miłości bliźniego nie chodzi o bałwochwalcze podejście 

do drugiego człowieka, bo postawa polegająca na traktowaniu kogoś jako boga jest                

z założenia chora. 

W tym sposobie kochania chodzi o szacunek do tajemnicy, którą jest ktoś żyjący 

obok lub spotykany na co dzień. 

Pokłon mamy oddawać jednak nie temu człowiekowi, ale mamy klękać przed 

tajemnicą jego życia,  

❖ przed tym, kim jest i jak go Pan Bóg ukształtował,  

❖ przed tym, dokąd zmierza, jaka jest jego droga, a także  

❖ przed tym, czego nie widzą nasze oczy, a się w nim kryje. 

 



Padanie na kolana to w praktyce codzienności 

❖ szacunek i pokora wobec życia drugiego człowieka, to  

❖ niewydawanie zbyt pochopnych opinii i sądów na czyjś temat, to  

❖ wstrzymywanie się od stwierdzeń, że wszystko wiemy lepiej niż on i że 

potrafimy szybko go poznać i ponazywać, co się w nim dzieje. 

Czwarty wyznacznik miłości to pokorne uklęknięcie przed historią danego 

człowieka, przed jego ranami, krzywdami, cierpieniem i trudnymi doświadczeniami, z 

których wynika to zło, które czyni, a które czasami może i nas dotyka, to także 

uznanie, że zgłębienie w pełni jego tożsamości przekracza nasze granice poznawcze. 

 

Te cztery wyznaczniki miłości, które można streścić w hasłach:  

1. "Drugi człowiek jest zawsze celem", 

2. "Stawiam go wyżej od siebie",  

3. "Chcę by działo mu się wszelkie dobro" oraz  

4. "Z pokorą klękam przed jego wielkością i tajemnicą",  

to według mnie najwyższy sposób kochania. 

Jeżeli tego będziemy się uczyć i próbować w ten sposób kochać naszych przyjaciół, 

bliskich, ale też tych, z którymi nam nie po drodze, to jak mówi św. Jan, nauczymy się 

też kochać Boga. 

Nie da się przecież kochać Boga, którego się nie widzi, jeżeli nie kochamy 

człowieka, którego widzimy. 

Co więcej, nie będziemy wiedzieli, jak kochać Boga i jak Mu okazywać czułość, 

jeśli nasze serca nie będą uczyć się tego w relacjach z drugim człowiekiem. 

Może warto w tę kolejną niedzielę okresu zwykłego przyjrzeć się temu, jak 

kochamy, i zobaczyć, co pielęgnować, a co zmienić. 

Pewnie, że nauka miłości to długi proces, droga, która pewnie nigdy się nie 

skończy, ale warto już dziś w nią wyruszyć. 

 

 

 

 

 



 

o. Augustyn Pelanowski "Fale łaski" 
 

Plan Boga (Łk 4, 16 - 30) 

 

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

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

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

Boże. 

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

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

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

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

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

pustyni, która jest przecież bezwodnym  miejscem. 

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

nad Nim głos Ojca i ujawnił się Duch Święty. 

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

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

 To zestawienie tak skrajnych doświadczeń, umieszczone w Ewangelii bezpośrednio 

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

między dwoma doświadczeniami -  doświadczeniem Ducha Świętego i złych 

duchów. 

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

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

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

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

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

to, że nigdy sobie nie zdajemy tak bardzo sprawy z potrzeby szukania pomocy w 

Słowie Boga i w samym Chrystusie, jak właśnie wtedy, gdy stajemy oko w oko z 

pokusą, lub -  nie niestety - z samym grzechem. 



 Słowo Boga staje się zrozumiałe i upragnione dopiero wtedy, gdy 

 staniemy między obfitymi nurtami łask a wysuszonymi piaskami pustki 

grzechu.   

Nasze życie jest bowiem umieszczone pomiędzy dwoma królestwami:  królestwem 

Boga i królestwem szatana. 

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

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

zwłaszcza swoje niewiary. 

 Biblia pozwala człowiekowi uniknąć jeszcze czegoś gorszego:  religijnego 

samooszustwa - zadowolenia się spełnianiem religijnych obowiązków, bez 

zaangażowania siebie w zbawienie i zbawienie innych. 

 Właśnie o tym jest mowa w tym fragmencie. 

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

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

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

życia. 

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

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

podkreślali, iż wydarzenia życia Jezusa były spełnianiem Pism. 

 Spróbuję przyjrzeć się każdemu wierszowi z tego fragmentu z osobna. 

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

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

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

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

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

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

przeszłość, na swoje dzieciństwo, swoją młodość i wszystko to, co one wniosły w 

ludzką osobowość. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; aby uciśnionych odsyłał 

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

 Jezus wybrał taki tekst, który tłumaczył Jego misję. 

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

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

czynić, do czego jesteś wezwany. 

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

księgą naukową, aby zaspokoić nasze potrzeby intelektualne, czy też zbiorem 

opowiadań, które bawią przed snem. 

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

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

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

były w nim utkwione" (Łk 4,20). 

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

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

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

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

dotychczas tylko czytał - był wyjątkowy i skupiający uwagę. 

 Niekiedy zrozumienie tekstu jest uwarunkowane sposobem czytania. 

Powierzchowny czytanie nigdy nie przyniesie efektu zrozumienia. Spotkałem kapłanów 

i lektorów, którzy  z samym czytaniem prowokowali innych nie tylko do skupienia, ale i 

do rozmyślania. 

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

słyszeli"  (Łk 4,21). 

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

Odnosi je On do siebie, a nie do kogoś nieznanego. 

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

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

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

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

 Słuchający jednak nie słuchali treści wypowiedzi, przesłuchiwali się melodyce 

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

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



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

znaczeniu Słowa Bożego. 

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

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

dnia.  

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

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

się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: 

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

wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo 

pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód 

panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko 

do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w 

Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko 

Syryjczyk Naaman" (Łk 4,23-27). 

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

sam przeżyje już za chwilę - o odrzucenie Słowa Bożego. Ludzie woleli odrzucić 

prawdę niż się zmienić w skrusze. Tymi przykładami o wdowie z Sarepty i Naamanie 

Jezus dotknął Nazarejczyków do żywego. 

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

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

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

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

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

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

jest dla naszego zbawienia. Jeśli tej pierwszej lekcji nie zrozumiemy, dalszych 

nie będzie. 

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

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

ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy 

pośród nich, oddalił się" (Łk 4, 28-30). 

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

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

zobaczyć naszej niewiary? Wiara zaczyna się od stwierdzenia niewiary. 

Ale chciałbym również zwrócić waszą uwagę na pewien ważny rys chrześcijański 

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



pismach apostolskich jako bardzo charakterystyczna dla misji Jezusa. Wszak tego 

Jezusa chcemy naśladować! 

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

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

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

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

ogóle celu istnienia. 

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

życia              i powołania? 

➢ Czy widzisz, że twoje powołanie wypełnia się w Pismach? 

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

albo wypełniają się? 

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

podobną jak w życiu Jezusa? 

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

➢ Czy spełniasz wolę Ojca rozeznaną na medytacji? 

➢ Czy w ogóle medytujesz Biblię? 

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

Pisma. To dzięki temu wyjaśnieniu rozpoznali Go. 

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

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

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

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

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

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

przeznaczenie albo, inaczej mówiąc, PLAN BOGA. 

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

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

rozeznawanie woli Ojca i doszukiwanie się znaków w słowach, które pozwalają nam 

odkryć sens i cel życia.  

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

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

z jakiegokolwiek planu Boga.  

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

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

Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach>.  



Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: <Tak jest 

napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie" (Łk 24,44-

46). 

Papieska Komisja Biblijna w dokumencie o pismach żydowskich stwierdza: 

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

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

Mateusz, poczynając od ewangelii dzieciństwa, następnie opisując publiczne życie 

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

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

żydowskiego nadzwyczajną wagę" s.20-21. 

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

tych wydarzeń z objawieniem zawartym w pismach narodu żydowskiego". 

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

spełnieniem się Pism. 

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

➢ Bo jeśli nie, to co cię łączy z Jezusem? 

Sympatia? Wiedza? Nazwa twojego wyzwania? 

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

sprzężony z Jego losem przez wypełnienie się Pism! 

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

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

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

bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: 

<Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą>. Lecz On im 

odpowiedział:  

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

je>" (Łk 8,18-21). 

 

 

 

 

 


