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 Począł więc mówić do nich:  

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. 

A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które 

płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa?  

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.  

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. 
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➢ Orygenes 
 

Jezus odrzucony w Nazarecie 
 

 

Według wiadomości przekazanych w Ewangelii Łukasza Jezus jeszcze ani nie 

przebywał w Kafarnaum, ani też nie dokonał tam żadnego cudu, bo jeszcze tam nie był.  

Ale świadczono, że zanim udał się do Kafarnaum, był w swej ojczyźnie, to jest                          

w Nazarecie, i mówił do współobywateli: „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: 

Lekarzu, ulecz samego siebie. Cokolwiek słyszeliśmy, że dokonałeś w Kafarnaum, 

uczyń także i tu, w ojczyźnie Twojej” (Łk 4, 23nn).  

Mniemam, że w tej mowie zawiera się ukryta tajemnica, bo Kafarnaum jako typ 

pogan wyprzedza Nazaret będące typem Żydów. Tak więc Jezus, wiedząc, że nie zazna 

zaszczytu w swojej ojczyźnie – ani On, ani prorocy, ani apostołowie – nie chciał tam 

przepowiadać, lecz głosił naukę wśród pogan, aby w ojczyźnie jego ludzie mu nie 

powiedzieli: „Lekarzu, ulecz samego siebie”.  

Nadejdzie jednak czas, gdy lud żydowski powie: Cokolwiek słyszeliśmy, że 

dokonałeś w Kafarnaum u pogan [znaki i cuda], uczyń także i u nas, w ojczyźnie 

Twojej; to, co pokazałeś całemu światu, ukaż i nam; przepowiadaj Twe mowy ludowi 

Twojemu Izraelowi, aby przynajmniej gdy wejdzie pełność pogan, wtedy też cały lud 

Izraela został zbawiony (Rz 11, 25n).  

I dlatego zdaje mi się, że słusznie i w sposób uporządkowany odpowiedział 

Zbawiciel na pytanie mieszkańców Nazaretu: „Żaden prorok nie jest przyjęty                       

w swojej ojczyźnie”. I sądzę, że raczej według tajemnicy niż dosłownie jest to prawdą, 

co powiedział. 

Chociaż Jeremiasz nie został przyjęty w Anatot (Jr 11, 21), ojczyźnie swojej, 

podobnie jak Izajasz, gdziekolwiek znajdowała się jego ojczyzna, a także pozostali 

prorocy, to jednak – wydaje mi się – raczej tak powinniśmy rozumieć, jak mówimy: 

ojczyzną wszystkich proroków był lud obrzezany [Żydzi], i on to nie przyjął ani 

proroków, ani ich proroctw.  

Poganie natomiast, którzy byli daleko od proroków i nie wiedzieli o nich, przyjęli 

proroctwa Jezusa Chrystusa. „Żaden przeto prorok nie jest przyjęty w swojej 

ojczyźnie”, to jest wśród narodu żydowskiego.  



My jednak, którzy byliśmy daleko od Przymierza i obcy względem obietnic, 

przyjęliśmy całym sercem proroków, a Mojżesz i prorocy przepowiadający Chrystusa 

są nam bliżej niż im, którzy nie przyjąwszy Jezusa, nie przyjęli również i tych, którzy 

Go zwiastowali. 

Stąd więc do słów, które powiedział: „Prorok nie jest przyjęty w swojej 

ojczyźnie”, dodać można i to: „Zaprawdę mówię wam, wiele wdów za czasów 

Eliasza było w Izraelu, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć 

miesięcy”.  

A to, co mówię, ma się tak: Eliasz był prorokiem i przebywał wśród ludu 

żydowskiego; lecz gdy zamierzał uczynić cud, udał się do wdowy w Sarepcie koło 

Sydonu (1 Krl 17, 9) – choć było wiele wdów w Izraelu, pozostawił je – [udał się] do 

kobieciny pogańskiej,   w której została rozwinięta postać przyszłej rzeczywistości; bo 

lud Izraela nie cierpiał głodu ani pragnienia wody, lecz głodu słuchania słowa Bożego 

(Am 8, 11).  

Przyszedł więc do wdowy, o której świadczył prorok w słowach: „Więcej synów ma 

opuszczona niż ta, która ma męża” (Iz 54, 1); a gdy przyszedł, rozmnożył jej chleb i 

pokarm.  

Ty byłaś wdową w Sarepcie Sydońskiej, spośród twoich synów wychodzi kobieta 

kananejska (Mt 15, 22) i pragnie, aby jej córka została uzdrowiona i dzięki wierze 

zasłużyła na otrzymanie tego, o co prosiła. Wiele przecież było wdów w ludzie 

izraelskim, ale do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, jak tylko do kobiety – wdowy 

w Sarepcie. 

Jezus dorzuca jeszcze jeden przykład mający ten sam sens: „Wielu było 

trędowatych w domu Izraela za dni Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został 

oczyszczony, jak tylko Naaman Syryjczyk”, który z pewnością nie należał do Izraela.  

Rozważ i to, że wielu było trędowatych w Izraelu względem ciała (1 Kor 10, 18). 

Patrz jednak z drugiej strony, jak duchowy Elizeusz – Pan nasz Jezus Chrystus – 

oczyszcza przez tajemnicę chrztu tych, którzy byli pokryci brudem trądu, i że mówi do 

ciebie: „Powstań, idź do Jordanu, obmyj się, a uzdrowione zostanie twe ciało” (2 

Krl 5, 10).  

Powstał Naaman i odszedł, i obmyty dopełnił tajemnicy chrztu, i stało się jego ciało 

jak ciało dziecka (2 Krl 5, 14). Jakiego dziecka? Które w chrzcie odnowienia (Tt 3, 5) 

narodziło się w Jezusie Chrystusie. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen 

(1 P 4, 11). 

 

 



➢ Św. Ambroży 

 

Miłość i zazdrość 

 

 „Zaprawdę powiadam wam, że żaden prorok nie jest mile przyjęty w ojczyźnie 

swojej” (Łk 4, 24nn).  

Objawia się tu wielka zazdrość, która zapominając o należnej obywatelom miłości, 

zmienia w srogą nienawiść to, co powinno powodować miłość. Z postępowania i ze 

słów Pana widać, iż daremnie oczekujesz pomocy Boskiego miłosierdzia, jeśli 

zazdrościsz komuś owoców jego cnoty. Pan bowiem gardzi zazdrosnym i od tych, 

którzy dobrodziejstwa Boże w innych prześladują, odwraca cuda swej potęgi. 

Postępowanie Pana jako człowieka ukazuje Jego Bóstwo i to, co w Nim jest dla nas 

niewidzialne, pokazuje się przez to, co widzialne. 

Nie darmo więc Zbawiciel tłumaczy się, iż żadnych cudów nie uczynił w swojej 

ojczyźnie, aby przypadkiem nie pomyślano, że miłość ojczyzny jest uczuciem niewiele 

wartym. Nie mógł nie kochać swych współobywateli Ten, który kochał wszystkich, lecz 

właśnie oni przez swą zazdrość wyzbyli się miłości swojej ojczyzny. Miłość bowiem 

nie zazdrości, nie nadyma się (1 Kor 13, 4).  

Jednakże ojczyzna Jego nie była pozbawiona dobrodziejstw Bożych. Jakiż jest 

bowiem większy cud nad ten, że Chrystus się w niej urodził? Widzicie więc, ile złego 

sprawia zazdrość. Z powodu zazdrości ojczyzna została uznana za niegodną, choć była 

godna tego, by Syn Boga się w niej narodził... 

„I wielu było trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, ale żaden z nich nie 

był oczyszczony, jeno Naaman Syryjczyk”...  

Jasne, iż te zbawienne słowa Pana są dla nas nauką i zachętą do gorliwego 

oddawania czci Bogu i że nikt nie odzyska zdrowia i nie pozbędzie się swojej choroby 

trądu, jeśli nie stara się o to z pobożną gorliwością. Albowiem dobrodziejstwa Boże 

udzielane są nie śpiącym, ale tym, którzy czuwają...  

Dlaczego więc prorok nie leczył braci, nie leczył współobywateli? Nie uzdrawiał 

towarzyszy, ale leczył obcych, którzy nie zachowywali Zakonu i nie brali udziału w 

żydowskich obrzędach religijnych?  

Działo się tak dlatego, że lekarstwem jest wola, a nie narodowość, i dar Boży ma być 

osiągnięty prośbami, a nie udzielany na mocy praw natury. Ucz się prośbami osiągnąć 

to, co chcesz otrzymać, bo ludzie niedbali nie otrzymują darów niebiańskich. 

 



➢ Św. Brunon z Segni 

 

Wdowa jest symbolem Kościoła i każdej duszy 
 

„Zaprawdę powiadam wam, że wiele było wdów za czasów Eliasza w Izraelu, 

gdy było zamknięte niebo przez trzy lata i sześć miesięcy, gdy panował wielki głód 

po całej ziemi; a do żadnej z nich nie był posłany Eliasz, tylko do niewiasty-wdowy 

w Sarepcie” (Łk 4, 25n).  

Nie do was – mówi – zostałem posłany, nie do was przyszedłem leczyć i uzdrawiać, 

bo nie do wszystkich wdów posłany został Eliasz, który tylko wskazywał [drogę] i co 

czynił to zaledwie cieniem tego, co Ja czynię w prawdzie.  

Ja przyszedłem, aby uleczyć ową wdowę, nakarmić ją pokarmem duchowym, 

wyrwać ją od wszelkiego głodu i biedy, bo o niej zostało napisane: „Wdowę jego 

uzdrowię błogosławieństwami, a ubogich jego nasycę chlebem”(Ps 132 [131], 15).  

Ta wdowa, ogólnie biorąc, to święty Kościół, natomiast w pojedynczym 

zastosowaniu można ją rozumieć jako duszę każdego wiernego. Przybył Pan, aby 

przepowiadać wszystkim, lecz nie przyszedł, aby wszystkich uzdrawiać i wyrwać od 

głodu.  

Gdyby bowiem nie przyszedł i nie przemawiał, nie mieliby grzechu, teraz jednak nie 

mają wytłumaczenia ze swoich grzechów. 
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Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
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  Jezus ogłasza w Nazarecie jubileusz   (Łk 4, 14-30) 

 
 

ST1: 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 
 

[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).  

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



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" (PWJ2) 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? 

 

 [4,22] A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, 

które płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn Józefa?". 

W pierwszej chwili wydaje się, że tak waśnie robią, gdyż wszyscy 

przyświadczali Mu. 

Użyty tu czasownik martyreo oznaczający "dawać świadectwo, poświadczać" 

używany jest często w Dziejach Apostolskich w odniesieniu do osób, o których inni 

mają wysokie mniemanie (zob. Dz 6,3; 10,22; 16,2; 22,12).  

Ludzie dziwią się pełnym łaski słowom Jezusa zaświadczającym o mocy 

głoszonego przez Niego słowa (zob. Łk 4,32). 

Równocześnie jednak są zbici z tropu: Czy nie jest to syn Józefa? 

Tak "mniemano" (Łk 3,23), aczkolwiek czytelnik dobrze wie, że Jezus jest Synem 

Bożym (1,32.35; 3.22). 

Chociaż wiemy, że mieszkańcy Nazaretu wywodzili się z rodu Dawida (zob. 

komentarz do 1,26-27), możliwe, że mimo to pochodzenie Jezusa było zbyt niskie, by 

można Go było uważać za Mesjasza. 

W paralelnych perykopach czytamy, że mieszkańcy Nazaretu "powątpiewali o 

Nim" (Mt 13,57; Mk 6,3). 

 

 

 

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



[4,23]  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.  

Tylko Łukasz będący lekarzem (Kol 4,14: "Pozdrawia was Łukasz, umiłowany 

lekarz, i Demas.") notuje w tym miejscu przysłowie wypowiedziane przez Jezusa: 

Lekarzu ulecz samego siebie. 

Jezus interpretuje reakcję słuchaczy jako żądanie znaku podobnego do tych, które 

czyni w Kafarnaum. 

Łukasz, inaczej niż Mateusz i Marek, nie opisał jeszcze szczegółowo tego, co 

wydarzyło się w Kafarnaum (zob. Łk 4,31-41; 7,1-10), aczkolwiek czytelnik już wie, 

że Jezus działał i nauczał w wielu miastach Galilei (4,14-15). 

Łukasz umieszcza na początku scenę w Nazarecie, ponieważ jest ona kluczem do 

zrozumienia wszystkich wydarzeń składających się na publiczną działalność Jezusa. 

[4,24] I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile 

widziany w swojej ojczyźnie.  

Jezus mówi dalej i wypowiada pierwsze ze swoich sześciu Zaprawdę (Amen) 

pojawiających się w tej Ewangelii (12,37; 18,17.29; 21,32; 23,43). 

Rozpoczynanie zdania od tego hebrajskiego słowa podkreśla prawdę twierdzenia, 

które następuje po nim. 

Jezus przedstawia ogólną zasadę, iż żaden prorok nie jest mile widziany w swoim 

rodzinnym mieście, pokazując tym samym pośrednio, że sam jest prorokiem (zob. 

7,16.39; 9,8.19; 13,33; 24,19). 

Przed chwilą ogłaszał rok "łaskawego przyjęcia u Pana" (4,19 LXXpl), sam 

jednak nie spotkał się z łaskawym przyjęciem. Dzieje się to w jego ojczyźnie, czyli w 

miejscu, do którego się wraca w roku jubileuszowym (Kpł 25,10 LXX). 

Posługując się taką ironiczną grą słów, Jezus za chwilę rzuci "prorockie 

wyzwanie" przekonaniom swoich żydowskich słuchaczy co do tego, kogo obejmuje 

łaska jubileuszu. 

 [4,25-26]  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.  .  

Przywołując dwóch proroków ze Starego testamentu jako świadków (por.  

 



Pwt 19,15: "Nie przyjmie się zeznania jednego świadka przeciwko nikomu, w 

żadnym przestępstwie i w żadnej zbrodni. Lecz każda popełniona zbrodnia musi być 

potwierdzona zeznaniem dwu lub trzech świadków."), Jezus prorok wyjaśnia, że 

błogosławieństwa mesjańskiego roku jubileuszowego obejmują nie tylko Izraela, lecz 

także wszystkie pozostałe narody (zob. Łk 2,32). 

1. Eliasz uczynił cud dla cudzoziemskiej wdowy w Sarepcie Sydońskiej, 

pomagając jej i jej synowi przetrwać wielki głód (1 Krl 17,8-16). 

2. Elizeusz uczynił cud dla Syryjczyka Naamana, który został oczyszczony z 

trądu (2 Krl 5,1-14) . 

 

[4,27]  I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden 

z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman.  

Tych dwoje ludzi niebędących Żydami - kobieta i mężczyzna, czyli tak, jak  to 

zwykle bywa u Łukasza - uznaje ostatecznie, że tylko Bóg Izraela jest prawdziwym 

Bogiem ( 

1 Krl 17,24: " A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: Teraz już wiem, że 

naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą." 

2 Krl 5,15: " Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed 

nim, mówiąc: Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz 

zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi!"), 

Co jest zapowiedzią tego, jak w Jezusie nie - Żydzi zostaną doprowadzeni do 

oddawania czci jedynemu prawdziwemu Bogu. 

Istotnie, pod koniec Łukaszowej Ewangelii Jezus nakazuje uczniom rozszerzyć 

jubileuszową wolność i odpuszczenie (afesis) grzechów na wszystkie narody                      

(Łk 24,47). 

Porównanie się Jezusa do Eliasza i Elizeusza przygotowuje czytelnika do 

interpretacji Jego późniejszych czynów w świetle działań obu tych 

starotestamentalnych proroków (zob. np. 5,12-14; 7, 1-17; 17,11-19). 

 A zatem Jezus wypełnia nie tylko teksty prorockie, takie jak Iz 61 (Łk 4,21), 

lecz także typy prorockie, takie jak Eliasz i Elizeusz. 

 

 [4,28]  Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.  

Argument Jezusa z Pisma dotyczący włączenia cudzoziemców w Boży plan 

zbawienia sprawił, że Jego słuchacze unieśli się gniewem, gdyż w ten sposób Jezus 

zakwestionował ich przekonanie o tym, że Izrael to wybrany lud Boga. 



Mamy bez wątpienia w Starym Testamencie różne teksty obiecujące, że także nie - 

Żydzi zostaną włączeni w Boży plan  zbawienia (np. Iz 2,2-4: " Stanie się na końcu 

czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad 

pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną,  mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, 

wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, 

byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z 

Jeruzalem. , On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. 

Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw 

narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny."), 

i mówiące nawet, że odnowa Izraela dokona się z ich pomocą (np. Iz 60,1-9). 

Niemniej ze względu na ucisk ze strony innych narodów, na przykład Rzymian, 

wielu Izraelitów doszło do przekonania, że cudzoziemcy nie będą zbawieni, lecz 

przeciwnie, zostaną zmiażdżeni, gdy przyjdzie "dzień pomsty" Boga (Iz 61,2), o czym 

także mówi Izajasz, a których to słów Jezus nie włączył do swojego czytania                        

w synagodze (Łk 4,19). 

[4,29]  Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na 

stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. .  

Mieszkańcy Nazaretu, sądząc być może, że Jezus jest fałszywym prorokiem i 

dlatego musi zostać zgładzony (Pwt 18,20), postanowili Go strącić i w tym celu 

wyprowadzili aż na urwisko góry. 

Chociaż Jezus dopiero rozpoczął swoją działalność publiczną, już widzimy 

zapowiedź Jego śmierci. 

Symeon słusznie przewidział, że Jezus będzie znakiem, "któremu sprzeciwiać się 

będą" (Łk 2,34). Za takim sprzeciwem stoi moc zła: diabeł na pustyni powiedział 

Jezusowi "rzuć się (...) w dół" (4,9) i teraz to właśnie chcą uczynić mieszkańcy 

Nazaretu. 

[4,30]   On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. 

Ponieważ jednak Jezus jako prorok może umrzeć tylko w Jerozolimie (13,33), 

wychodzi bezpiecznie z tej próby pozbawienia Go życia. 

Przeszedłszy pośród nich, oddalił się i prawdopodobnie nigdy już więcej nie 

powrócił do Nazaretu. 

 

Podsumujmy:  

 mowa Jezusa w Nazarecie określa Jego misję i ustanawia program 

działalności polegającej na nauczaniu i uzdrawianiu, a  

 



powyższa perykopa to cała Ewangelia w miniaturze: 

➢ Jezus Mesjasz wypełnia Pismo Święte 

➢ Głosi Dobrą Nowinę ubogim 

➢ Przywraca wzrok niewidomym 

➢ Głosi wolność 

I w ten sposób zapoczątkowuje jubileusz, przyprowadza z powrotem więźniów z 

Izraela, wychodzi ku cudzoziemcom i wreszcie doświadcza odrzucenia, lecz umyka 

swoim prześladowcom, zapowiadając w ten sposób swoją śmierć i zmartwychwstanie. 

 

I czytanie :       Jr 1, 4-5.17-19     (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Pan skierował do mnie następujące słowo: Zanim ukształtowałem cię  

w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, 

prorokiem dla narodów ustanowiłem cię.  

Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie 

lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi.  

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem 

spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich 

kapłanom i ludowi tej ziemi.  

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię [zwyciężyć], gdyż  

Ja jestem z tobą - wyrocznia Pana - by cię ochraniać. 

 
 

 

 

 

Powołanie Jeremiasza - Jr 1, 4-5.17-19                                     
komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

Skąd jestem? Kim jestem? Jeremiasz odkrywa istotę swego powoania. Na 

słowa o miłości nakładają się obrazy wojenne, ale najważniejsze słowa Boga 

to: "Ja jestem z tobą, aby cię ochraniać".. 

 

 



BEZSKUTECZNE PRZESTROGI:  

Księga Jeremiasza pod względem liczby słów to najobszerniejsza księga Starego 

Testamentu. Zawiera aż 52 rozdziały. Jeremiasz to wielki i kontrowersyjny dla 

ówczesnych prorok. Za życia uznawany za bluźniercę i zdrajcę narodu (zob. Jr 26,7-

9), po śmierci został "wywyższony" przez Boga, przeszedł do historii jako orędownik 

narodu (zob. 2 Mch 15,14-16). Był świadkiem upadku Judy i Jerozolimy podczas 

niewoli babilońskiej (586 r. przed Chr.).  

Jego księga to świadectwo życia proroka, który pomimo cierpień i odrzucenia przez 

swoich pozostaje do końca wierny swojej misji. 

WSTĘP: 

W swej księdze Jeremiasz pozwala nam zajrzeć do swojej duszy. 

Pozostawia szczegółowy opis swojego powołania oraz szczere wyznania 

dotyczące kryzysów i zmagania za Słowem, które każe mu głosić Pan. 

W I rozdziale jego księgi znajdujemy narrację o Słowie, które powołuje Jeremiasza 

(por. Jr 1,4-10), następnie jesteśmy świadkami dwóch wizji: drzewa migdałowego, 

które jest obrazem Boga (zob. Jr 1,11-12) oraz wrzącego kotła oznaczającego 

nieszczęście, które nadciąga nad Jerozolimę (zob. Jr 1,13-16). Po nich prorok słyszy 

raz jeszcze wezwanie do podjęcia się swojej misji i zapewnienie, że Pan będzie z nim 

(zob. Jr 1,17-19). 

MIŁOŚĆ I WALKA:  

Usłyszymy dwa fragmenty z powołania Jeremiasza zapisanego w I rozdziale jego 

księgi. Zwróćmy uwagę na podwójny charakter słów wypowiadanych przez Boga: 

najpierw będą miały charakter kojących słów miłości, a potem słownictwo stanie się 

militarne, sam zaś Jeremiasz, wezwany do walki, zostanie porównany z 

ufortyfikowanym miastem. 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię 

 A oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną 

 Ja jestem z tobą ... by cię chronić 

 

 

 



Translator 

❖ Pan skierował do mnie następujące słowo (Jr 4,1).    

     Dosłownie zdanie brzmi nieco inaczej: I stało się Słowo Pana do mnie 

mówiące. Całe powołanie Jeremiasza to doświadczenie Słowa Pana. 

❖ Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię (Jr 1,5).  

     Hebrajskie jedatika to coś innego niż "abstrakcyjna wiedza", to także 

coś większego niż "osobiste poznanie". 

    W Starym Testamencie czasownik jada występuje w kontekście relacji 

rodzinnych. Lewi zaprzysiężony na służbę Bogu mówi o swoich: Nie 

widziałem ich, nie zna już swoich braci, nie chce rozpoznać (jada) swych 

dzieci (Pwt 33,9: " O ojcu swym on mówi i o matce: Ja ich nie widziałem, nie 

zna już swoich braci, nie chce rozpoznać swych dzieci. Tak słowa Twego 

strzegli, przymierze Twoje zachowali."). 

    Izajasz z kolei skarży się: Boś Ty naszym Ojcem! Zaiste, nie poznaje nas 

(jedaanu) Abraham, Izrael nas nie uznaje (zob. Iz 63,16). 

 To poznanie to równocześnie uznanie za dziecko. 

❖ Bedą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem 

z tobą - wyrocznia Pana - by cię ochraniać (Jr 1,19).  

     Ostatni czasownik (hebr. nacal) można także przetłumaczyć: wyrwać, 

jak wyrywa się łup z paszczy zwierzęcia, uratować, ocalić, odzyskać. 

    Bóg nie zamierza patrzeć bezczynnie na zmagania proroka. Będzie działał 

z gwałtowną pasją i miłością, stając w Jego obronie. 

 

Biblijny insider 

Jeremiasz odkrywa przed nami istotę swojego oraz każdego innego powołania: 

Zanim Bóg stworzył człowieka ...:   

Bóg, mówiąc w pierwszej osobie,  wyznaje, że sam własnymi rękoma kształtował 

życie proroka (czasownik jacar nawiązuje do opisu stworzenia (Linki), zasadził je jak 

delikatną roślinę w łonie jego matki. To on w rzeczy samej rodzi Jeremiasza.  

Zanim jednak to ludzkie dziecko pocznie się i przyjdzie na świat, Bóg 

obdarowuje go darem miłości cenniejszym niż samo życie. Miłość Boża pochyla 

się nad każdym z nas, zanim jeszcze pojawimy się w łonie matki. 

 



Dziecko Boga:   

Stwórca, wciąż w pierwszej osobie, wyznaje: Zanim ukształtowałem cię w łonie 

matki, znałem cię. 

Chodzi o inne znaczenie niż wiedza albo poznanie drugiej osoby (zob. Translator). 

Bóg nie tylko przenika swą uprzedzającą wiedzą życie Jeremiasza: "uznaje" go za 

dziecko.  

 Bóg, zanim jeszcze poczęliśmy się w łonie matki, już ogłosił nas swoimi 

dziećmi. 

Gotowy do walki:   

Zaraz po opisie usynowienia Pan mówi o misji: Przepasz swe biodra, wstań i mów 

wszystko, co ci rozkażę (...). A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną 

żelazną i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich 

przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. 

Na kojące słowa o Bożej miłości w scenie powołania nakładają się obrazy 

wojenne. Przepasz się brzmi nie tylko jak wezwanie do drogi, ale jak rozkaz 

skierowany do żołnierza: "Bądź gotów do bitwy!" Co więcej, dalej Bóg porównuje 

Jeremiasza do ufortyfikowanego miasta (ir mibsar), do kolumny z żelaza, do 

obronnego muru, podkreślając: Przygotuj się na oblężenie!. 

 Bóg zapowiada, że życie Jego dzieci będzie walką. Walką o to, aby nie 

zwątpić w Jego miłość i prowadzenie, walką by pozostać wiernymi Jego 

Słowu. 

Ja jestem z Tobą:   

W tej nierównej walce naprzeciw Jeremiasza stanie świat ze swoimi autorytetami, 

aparatem władzy, pieniędzmi i siłą: królowie, przywódcy i kapłani. 

Przeciw prorokowi stanie także lud, który nie będzie chciał słuchać twardego słowa 

o nawróceniu i karze. Wydaje się, że prorok jest w tym zmaganiu całkowicie sam, 

skazany na klęskę. 

Słyszy jednak bardzo ważne zapewnienie: 

Ja jestem z tobą, aby cię ochraniać. Nie zdołają cię zwyciężyć. 

Podobne słowa w I rozdziale Bóg powtarza dwa razy. 

Bóg mówi o swojej stałej obecności przy Jeremiaszu, nie o pojawianiu się u jego 

boku w chwili niebezpieczeństwa. Będzie działał z pasją i miłością, chroniąc jego 

życie (por. Translator). 



   Bóg bliski, kochający, czuwający, kroczący u naszego boku to siła do 

realizacji każdego powołania. 
 

Linki 
 

 Zanim ukształtowałem cię w łonie matki ...  Jr 1,5) 

Rdz 2,7 (Ewangelia):  

    Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego 

nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢ Orygenes 
 

Jeremiasz figurą Zbawiciela 

 

 

 „Pan skierował słowo do niego” – mianowicie do Jeremiasza.  

 

Cóż więc mówi do niego słowo Pana? Coś ważniejszego niż wszelkie stwierdzenia 

skierowane do pozostałych proroków. Nie widzimy bowiem, by takie słowo zostało 

skierowane do któregoś innego proroka.  
 

Abrahama Bóg nazwał prorokiem w zdaniu: „Jest prorokiem i będzie się modlił za 

ciebie” (Rdz 20, 7), ale nie powiedział do niego: Zanim ukształtowałem cię w łonie 

matki, znałem cię, a zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem cię”.  

Abraham dopiero później został uświęcony, wówczas, gdy odszedł „z ziemi swojej, 

od rodziny swojej i z domu ojca swojego” (Rdz 12, 1).  
 

Izaak narodził się z obietnicy, ale nie znajdujemy, aby takie słowa zostały do niego 

skierowane. Czyż muszę mówić o pozostałych?  
 

Jeremiasz uzyskał szczególny dar: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, 

znałem cię, a zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem cię”.  

Wiem, że niektórzy uważają, iż słowa te są zbyt wyniosłe, by mogły dotyczyć 

Jeremiasza, i odnoszą się do naszego Zbawcy i Pana. A trzeba wiedzieć, że wiele jest 

takich stwierdzeń, które pasują do Jeremiasza i mogą równocześnie odnosić się do 

Zbawiciela; niewiele natomiast wypowiedzi zwróconych do Jeremiasza ma ograniczony 

sens, tak, iż zdaniem wielu ludzi nie mogą pasować do Zbawiciela...  



Czemu mówi: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, zanim 

wyszedłeś z łona matki, uświęciłem cię?”.  
 

Bóg dla siebie uświęca niektórych ludzi. 
 

Nie czekał, aby go uświęcić, kiedy się narodzi, lecz uświęcił go, zanim wyszedł z 

łona matki. Jeżeli zdanie to odniesiesz do Zbawiciela, łatwo będzie stwierdzić, iż został 

uświęcony, zanim wyszedł z łona matki.  

Jeśli odnosisz to do Zbawiciela, to został On uświęcony nie tylko zanim wyszedł z 

łona matki, ale jeszcze wcześniej. Wszelako również Jeremiasz został uświęcony, zanim 

wyszedł z łona matki.  

 

„Ustanowiłem cię prorokiem dla narodów”.  

Jeśli zdanie „Ustanowiłem cię prorokiem dla narodów”, będziesz rozpatrywał w 

odniesieniu do Jeremiasza, to zwróć uwagę, że później nakazano mu, aby prorokował 

„wszystkim narodom”, i że istnieje napis: „To prorokował Jeremiasz wszystkim 

narodom” (Jr 25, 14) – Elamowi, Damaszkowi i Moabowi.  
 

Widzimy przeto, iż „prorokował wszystkim narodom” zgodnie z literalnym sensem 

skierowanego doń zdania: „Ustanowiłem cię prorokiem dla narodów”. Stwierdzamy to 

również w sensie alegorycznym, odnosząc owo zdanie do Jeremiasza.  
 

➢ A co trzeba powiedzieć, jeśli odniesiemy je do Zbawiciela?  
 

On rzeczywiście prorokował wobec wszystkich narodów; posiada wszak wiele 

innych atrybutów, a jest także prorokiem.  
 

Jest prorokiem tak samo jak jest Arcykapłanem, Zbawicielem i Lekarzem. Mojżesz 

przecież zapowiedział Go nie tylko jako proroka, lecz wyraził się w sposób szczególnie 

wyniosły: „Proroka jak ja wzbudzi wam Pan Bóg spośród braci waszych, jego 

słuchać będziecie. A każdy, kto nie posłucha tego proroka, zostanie usunięty z 

ludu” (Dz 3, 22n).  
 

On to jest więc prorokiem ustanowionym dla narodów, On to otrzymał od Boga 

wdzięk, który rozlał się na wargach Jego (Ps 45 [44], 3), ażeby prorokował wszystkim 

narodom nie tylko wówczas, gdy był cieleśnie, ale i teraz, kiedy jest obecny mocą i 

duchem, a proroctwo Jego spełniło się i pociągnęło ku zbawieniu ludzi pochodzących 

ze wszystkich narodów...  
 

Posyłając proroka, Bóg wie, na jakie narazi się on niebezpieczeństwa, i powiada do 

niego: „Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, aby cię ochronić, mówi Pan”. Opisano, 

czego doznał Jeremiasz: wtrącono go do cysterny pełnej błota, i przebywał tam, 

zjadając jeden bochenek chlebna na dzień i pijąc tylko wodę (Jr 45, 6; 44, 21); wiele 

innych prześladowań, jakich doznał, opisuje jego proroctwo.  

 
 



➢ Powiedziano Żydom: „Któregoż z proroków nie prześladowali wasi 

ojcowie? (Dz 7, 52).  

➢ „Tych, którzy pragną żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, muszą spotykać 

wszelkie prześladowania” (2 Tm 3, 12) ze strony wrogich mocy – za 

pośrednictwem narzędzi, jakie owe moce znajdują.  

 

Dlatego prześladowani niechaj się nie dziwią, niech wypełniają wszystko, co do nich 

należy, i niechaj się tylko modlą, aby prześladowano ich niesprawiedliwie, a nie 

zgodnie ze słusznością; nie za nieprawość, nie za grzech, nie za zuchwalstwo.  
 

 

A jeśli kiedy prześladować będą za sprawiedliwość, niechaj posłucha: 

„Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego 

powodu mówią kłamliwie wszystko zło na was. Cieszcie się i radujcie, 

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali 

proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5, 11n), 
 

 

II czytanie: 1 Kor 12,31--13,13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze 
doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się 
jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 

 Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał 
wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości 
bym nie miał, byłbym niczym.  

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na 
spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.  

 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.  

Miłość nie zazdrości,  

nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;  

nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie 
pamięta złego;  

 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.  

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma.  

Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak 
dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.  

Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.   

 



Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.  

 Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem 
jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.  

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 

[zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, 

jak i zostałem poznany.  Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te 
trzy: z nich zaś największa jest miłość. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 „Bóg jeden wie!” – mówimy zadziwieni, podnosząc oczy do nieba. Zranieni, 

wypowiadamy te słowa przez zaciśnięte zęby. W rozpaczy szepcemy je ze łzami w 

oczach.  

Tak wiele spraw w naszym życiu jest dla nas po prostu niezrozumiałych.  

Są rzeczy, które rozumie tylko Bóg. 

My być może zrozumiemy je kiedyś, ale na razie są dla nas niepojęte. My 

poznajemy częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.  

Dzisiejsze czytania przypominają nam, że  

nie jesteśmy w stanie pojąć do końca Bożych dróg. 

➢ Jeremiasz wiedział, że Bóg powołuje go na proroka i rozumiał, jakie słowa 

od Boga ma przekazać Izraelitom swoich czasów (Jr 1,4). Nie wiedział 

jednak, że po upływie stuleci jego proroctwa wypełnią się do końca w 

Osobie Jezusa. My poznajemy częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.  

➢ W Ewangelii Jezus wyrzuca zebranym w synagodze, że odrzucają Go, 

widząc w Nim jedynie „syna Józefa” (Łk 4,22). Słyszeli Jego pełne mocy 

nauczanie, a mimo to nie mogli wznieść się ponad opinię, którą mieli o Nim 

od trzydziestu lat. Oni poznali częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.  

➢ Nawet św. Paweł, którego zrozumienie spraw Bożych przyczyniło się do 

sformułowania tekstów Pisma Świętego, wyznał: „Teraz poznaję po 

części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany” (1 

Kor 13,12). Choć nauczył się już tak wiele o Bogu, zdawał sobie sprawę, że 

to zaledwie maleńka iskierka Jego dobroci i chwały.  

I my, tak jak Paweł, widzimy jeszcze niejasno, niczym w lustrze lub 

przyciemnionym pokoju. Tylko Bóg wie wszystko. Bóg zna w pełni także ciebie, 

lepiej niż ty sam siebie znasz! W swojej mądrości przewiduje także, jak będzie 

wyglądało twoje życie. Wie, co czeka cię w przyszłości i już teraz przygotowuje cię na 

to swoją łaską.  



Życie jest tajemnicą. Niektóre sprawy zrozumiemy dopiero w niebie – i dlatego 

teraz tak ważna jest wiara. Wiara w kochającego Boga, który wie wszystko, i pewnego 

dnia nam to objawi.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że znasz mnie i miłujesz do końca.” 

 

 

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) 


