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Życie w świetle słowa: 

 

Wybrani przed założeniem świata  

 

➢ Odwieczne pragnienie spotkania 

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 

początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 

stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i 

ciemność jej nie ogarnęła. (...) 

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi. Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 

poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 

którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 

Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy (J 1,1-5.9-14). 

 

Czekamy na jakiś przełom. 

To, co się dzieje - i z powodu pandemii, i z powodu pewnego sporu społecznego, 

jaki mamy - jest już tak trudne, że wszyscy czekają na jakąś zmianę. Z tego napięcia 

pomiędzy tą trudnością a tą nadzieją chciałbym wyprowadzić jedną refleksję. 



Być może będzie do nas mocno przemawiał ten refren - śpiewany, czytany 

wielokrotnie w święta Bożego Narodzenia - że Słowo stało się ciałem. 

Zacznijmy od tego Słowa. 

Benedykt XVI bardzo ładnie to wyjaśnił:  

"Na początku było Słowo" to znaczy, że w Bogu jest predyspozycja do rozmowy. 

Bóg jest odwiecznie gotowy do wejścia w dialog, bo w Nim jest odwieczne pragnienie 

spotkania. 

Właśnie dlatego, że Bóg ma słowo. Bóg nie gada do siebie. Bóg ma słowo, które 

jest skierowane do stworzenia, przede wszystkim do człowieka. W Bogu jest 

predyspozycja do rozmowy. 

Gdy poznajemy Boga z objawienia chrześcijańskiego i żydowskiego, widzimy, że 

w Bogu jest wręcz determinacja do rozmowy. To nie jest tylko taka predyspozycja : 

"Mam słowo i jak ktoś przyjdzie, to mu powiem", tylko to jest wyjście Boga ze 

słowem. 

Jeżeli ktoś do mnie mówi, to znaczy, że jestem jakoś dla niego ważny, nie przeszedł 

obok mnie bez słowa. 

To jest to, czego się nauczyłem w górach. Góry to przestrzeń, gdzie nie przejdziesz 

obok drugiego bez słowa. Gdy mija się dwóch górali, nie są w stanie przejść bez 

słowa: "Kaj idziesz? - A do Franka". Nic wielkiego sobie może nie powiedzieli, ale 

jest niemożliwe, żeby się do siebie nie odezwali, bo to by znaczyło, że ten, którego 

minąłeś, jest dla ciebie nikim, jest jak powietrze. Natomiast ile ma w sobie radości, że 

powiedziałeś do niego choćby najprostsze słowo. Idzie ktoś z przeciwka, wszystko 

jedno: "Cześć. - Cześć, dobrego dnia". Jak cię rozpoznają to mówią: "O, arcybiskup! 

Szczęść Boże". 

W górach niemożliwe jest przejście obok kogoś bez słowa ... To znaczy, jest 

możliwe, bo gdzieś tam ktoś przechodzi - nawet najpiękniejsze stare, dobre obyczaje 

umierają - idzie w góry, na uszy nakłada słuchawki i słucha tego, co mu tam dudni, a 

mógłby chociaż posłuchać dzięcioła ... jeden z najpiękniejszych dźwięków na świecie 

- dzięcioł. 

Ponoć jest taki sołtys, który na zebraniu wsi mówi: "Nie będę do was gadał, bo nie 

ma do kogo". 

I to jest coś, czego Pan Bóg nigdy o mnie nie pomyśli - że nie ma do kogo mówić. 

Właśnie, że jestem wart słowa. Bóg jest przekonany, że warto do mnie mówić, że 

mogę przyjąć to słowo do serca. 



Jestem wybrany przez Niego, żeby to słowo usłyszeć, i co więcej - jestem wybrany 

do tego, żeby to słowo okazało się w moim życiu mocne. 

Bóg wychodzi ze słowem także wtedy, kiedy człowiek nie ma ochoty z Nim 

rozmawiać. To Bóg przełamuje lody, Bóg przełamuje dystans. 

Jak człowiek ucieka przed Bogiem, to Bóg go ściga swoim słowem, pyta go: "jak 

się masz, gdzie jesteś, czemu jesteś smutny?". 

Słowo, które jest u Boga, jest zawsze deklaracją nawiązania relacji i wejścia w 

rzeczywisty dialog, w spotkanie.  

To jest - wszyscy to chyba czują - dokładnie to, czego nam brakuje. Ludzie ze sobą 

nie rozmawiają: nawet jak siedzą obok siebie, to zamiast dialogu są dwa monologi. 

Każdy mówi swoje, ale żeby był aż tak ciekaw, co mówi drugi, to już nie bardzo. 

Doszliśmy do takiego dziwnego stanu, gdzie każdy wygłasza tylko swoją opinię, 

każdy wygłasza swoje zdanie i każdy jest przekonany, że ma prawo do swojego 

zdania. Gdy już je wypowie, jest tak szczęśliwy, jakby spotkanie właśnie na tym się 

wyczerpywało - na wygadaniu siebie; nie ma tej zdolności posłuchania drugiego. 

W encyklice Fratelli tutti papież Franciszek mówi, że w nas jest taka 

narcystyczna skłonność: nawet gdy rozmawiamy z drugim, to i tak słuchamy tylko 

siebie, jesteśmy w siebie zapatrzeni. Takie pokolenie narcyzów. 

Więc ja wam życzę najpierw, żebyście uwierzyli w to, w co Bóg wierzy - a Bóg 

wierzy w możliwość rozmowy. 

Bóg wierzy w spotkanie, Bóg wierzy w dialog, Bóg wierzy w to, że znajdzie 

partnera do dialogu. I to jest możliwe. 

To jest to, czego potrzebujemy jak powietrza: potrzebujemy spotkania, 

potrzebujemy wzajemnej rozmowy. 

Może teraz nie będzie tych rozmów zbyt wiele, ale te, które mają szansę się 

wydarzyć, będą przez to dłuższe. Mogą być rzeczywiście jakąś szansą na głębsze 

spotkanie. 

Do księży na rekolekcjach mówiłem, że żyjemy w czasie "relacji na kliknięcie": 

Kliknął - rozmawia, kliknął - już nie rozmawia, jeszcze przed chwilą był, a już go 

nie ma. 

A Ewangelia mówi, że Słowo stało się ciałem, czyli że Bóg jest konsekwentny              

w relacji: ta relacja nie zamyka się tylko na wypowiedzianym słowie, ale przechodzi  



w taką formę spotkania, która jest obecnością, jest możliwością popatrzenia sobie                

w oczy, jest możliwością dotknięcia, przytulenia, bycia razem. 

Wkurzają nas takie sytuacje, kiedy ktoś pięknie mówi, ale potem go przy nas nie 

ma. 

Pamiętam, że gdy byłem duszpasterzem akademickim, trzem dziewczynom ze 

wspólnoty umarli rodzice. Najpierw umarła ich mama, potem umarł ojciec, rok po 

roku. Po tym, jak umarł ojciec, zadzwoniłem do nich i taka Ania mówi mi: "Proszę 

księdza, ale przez telefon to się nie da nikogo przytulić". 

Bóg nie przytula przez telefon. 

Bóg nie kończy rozmowy z nami w pół słowa i nie rzuca słów na wiatr. 

 Słowo staje się ciałem, spotkanie idzie daleko. 

Bardzo wam tego życzę - żeby nie uciekać, nie zrywać spotkania, nie zamykać go 

tylko na poziomie słów. 

Tylko w takim spotkaniu, jakie On nam pokazuje we wcieleniu,                     

możemy się w życiu zrealizować i spełnić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 1,1-18 

wg Biblii Nawarskiej 

 Prolog Ewangelii wg św. Jana i jednocześnie hymn wychwalający 

Chrystusa. 

Fragment ten porusza ważne tematy, które będą rozwijane w narracji 

ewangelicznej. 

Jezus jest odwiecznym Słowem Boga (wyrazem Jego myśli), które posłane na 

świat przekazuje ludziom za pośrednictwem swoich słów i czynów 

❖ prawdę o Bogu i sobie (por. np. 8,31; 10,29; 14,6-13) oraz  

❖ życie boskie, czyli wieczne (por. np. 3,16; 5,26; 6,35; 11,25; 15,5). 

Wszystkie wyobrażenia o Bogu, które mieli ludzie, były niedoskonałe, gdyż 

uwzględniały jedynie chwałę Bożą, tzn. blask Jego wielkości. 

Kiedy jednak nadeszła pełnia czasów, objawienie Boga dokonało się za 

pośrednictwem człowieczeństwa Jezusa, gdyż On jest widzialnym obrazem Boga 

niewidzialnego (por. Kol 1,15), najwyższym objawieniem Boga na tym świecie. 

Jezus zapewnia: "Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca" (14,9). 

"Przez to objawienie najgłębsza prawda zarówno o Bogu, jak i o zbawieniu ludzi 

jaśnieje dla nas w Chrystusie, który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego 

Objawienia" (II Sobór watykański, Dei verbum 2). 

W prologu wymienieni są również ci, którzy byli świadkami ziemskiego życia 

Chrystusa -  

❖ Jan Chrzciciel (w. 6-7.15)  

❖ uczniowie, którzy w Niego uwierzyli (w.16)  

❖ ci, którzy Go odrzucili (w.11). 

"Może głupie serca jeszcze tego świata pojąć nie mogą, albowiem obciążone są  

swymi grzechami, aby go widzieć nie mogły. Niechaj więc nie myślą, iż nie ma 

światła, ponieważ go widzieć nie mogą, oni bowiem z powodu grzechów są 

ciemnościami (...).  A więc (...) [są oni] jak ślepy człowiek wystawiony na słońce; dla 

niego jest obecne słońce, ale on dla słońca jest nieobecny" (św. Augustyn, Homilie na 

Ewangelię św. Jana 1,19). 

 



Jako hymn na cześć Jezusa Chrystusa wersety te głoszą: 

 bóstwo i wieczność Słowa (w.1),  

 Jego uczestnictwo w dziele stworzenia (w.3),  

 Jego szczególne działanie polegające na wewnętrznym oświecaniu bytów 

rozumnych (w.4-5),  

 Jego przyjście na ziemię i odrzucenie Go przez świat (w.9-11),  

 dary, których udziela przyjmującym Go (w.12-13),  

 słabość, przez którą - gdy zamieszkało wśród nas - objawiła się Jego 

boska chwała (w.14),  

 oraz zbawcze miłosierdzie Boga, które On sam może dać nam poznać 

(w.16-18). 

Podsumowując, ewangelista, tak jak św. Paweł (por. Kol 1,15-20; Flp 2,6-11), 

ogłasza, kim naprawdę jest Chrystus, skąd pochodzi, jak przyszedł na świat i co 

uczynił dla ludzi. 

W tym celu przedstawia Jezusa w podobny sposób, w jaki mówi się o Mądrości 

Boga w ST: jest ona tam spersonifikowana, odwieczna, uczestniczy w dziele 

stworzenia i pouczaniu ludzi (Prz 8,22-31; Syr 24,1-22; Mdr 7,21). 

Prolog nawiązuje również do funkcji Słowa Bożego w stwarzaniu (por. Rdz 1,1). 

W w.14 zwięźle wyrażona jest niezgłębiona rzeczywistość wcielenia. Greckie 

słowo użyte przez św. Jana, odpowiadające naszemu "zamieszkać", etymologicznie 

znaczy "rozbić namiot".  

Przywołuje więc Namiot Spotkania z czasów wyjścia, w którym Pan ukazywał 

swoją obecność pośród ludu Izraela w pewnych znakach swojej chwały, takich jak 

obłok spoczywający na namiocie (por. Wj 25,8; 40,34-35). W tym zamieszkaniu 

wcielonego Syna Bożego pośród ludzi wypełnia się również obietnica Izajasza 

dotycząca Emmanuela, czyli "Boga z nami" (Iz 7,14; por. Mt 1,23). 

Dlatego kiedy czytamy te słowa Ewangelii z pobożnym podziwem bądź 

odmawiamy modlitwę Anioł Pański, mamy okazję uczynić głęboki, pełen 

wdzięczności akt wiary i uwielbiać najświętsze człowieczeństwo Pana Jezusa, 

który przez swoje wcielenie dał nam możliwość stania się dziećmi Bożymi. 

"Syn Boży stał się człowiekiem, aby synowie ludzcy, dzieci Adama, stali się 

dziećmi Boga" (św. Atanazy, De Incarnatione contra Apollinarium 8). 

"Zjednoczenie Chrystusa z człowiekiem jest mocą i źródłem mocy wedle tego, co 

tak zwięźle wypowiedział w prologu swej Ewangelii św. Jan: Słowo <wszystkim tym 

[...] którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali synami Bożymi> (J 1,12).  



Jest to moc wewnętrznie przemieniająca człowieka, zasada nowego życia, które nie 

niszczeje i nie przemija, ale trwa ku żywotowi wiecznemu (por. J 4,14) (św. Jan 

Paweł II, Redemptor hominis 18). 

To znaczy, że przez synostwo Boże, które staje się naszym udziałem dzięki 

zjednoczeniu z Chrystusem przez chrzest, możemy rzeczywiście i w sposób 

nadprzyrodzony uczestniczyć w życiu Boga (por. 2 P 1,4) -  

zostaliśmy wprowadzeni w wewnętrzne życie Trójcy. 

"Łaska i prawda" (w.14) są synonimami dobroci i wierności - atrybutów, które w 

ST są nieustannie odnoszone do Boga (por. Wj 34,6; Ps 117[116]; 136[135]; Oz 2,16-

22 itd.). 

"Łaskę po łasce" (w.16) można rozumieć jako zastąpienie zbawczej ekonomii ST 

nową ekonomią łaski, którą przyniósł Chrystus. Może to również wskazywać wielką 

obfitość darów udzielanych przez Jezusa: do jednych łask dodawane są następne, a 

wszystkie wypływają z niewyczerpanego źródła - Chrystusa, którego pełnia łaski 

nigdy się nie kończy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 1,1 

Na początku było Słowo, a Słowo było u 

Boga i Bogiem było Słowo 

 

1 J 1,1-4:  

     [To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, 

co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce -

  bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam 

życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - oznajmiamy wam, 

cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć 

z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem 

Chrystusem.  Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.  

Ap 19,13:  

    Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga. 

Rdz 1,1-5:   

   Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem                                   

i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży 

unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się 

światłość.  Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.                   

 I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór              

i poranek - dzień pierwszy. 

Prz 8,22-27:  

   Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od 

wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała.  Przed oceanem 

istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry zostały założone, 

przed pagórkami zaczęłam istnieć;  nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na 

ziemi.  Gdy niebo umacniał, z Nim byłam gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem 

wód. 

 



J 1,2-5 

Ono było na początku u Boga. Wszystko 

przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie 

stało, [ z tego] co się stało. W Nim było 

życie, a życie było światłością, a światłość 

w ciemności świeci i ciemność jej nie 

ogarnęła. 

 

Mdr 7,22-8,1:  

     Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, 

przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, 

bystry,  niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały, niezawodny, beztroski, 

wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, 

czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu 

i przez wszystko przechodzi, i przenika dzięki swej czystości. Jest bowiem 

tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, 

dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie.  Jest odblaskiem wieczystej 

światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. Jedna 

jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia 

zstępując w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem 

miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością. Bo ona piękniejsza niż słońce i 

wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością - uzyska pierwszeństwo,  po 

tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże. Sięga potężnie od 

krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią.  

 

 

 

 



Syr 24:  

     Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe 

usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego 

potęgą:  Wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam 

ziemię. Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie z obłoku.  Okrąg 

nieba sama obeszłam i przechadzałam się po głębi przepaści.  Na falach morza, 

na ziemi całej, w każdym ludzie i narodzie zdobyłam panowanie.  

    Pomiędzy nimi wszystkimi szukałam miejsca, by spocząć - szukałam w 

czyim dziedzictwie mam się zatrzymać. Wtedy przykazał mi Stwórca 

wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W 

Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo! Przed wiekami, na 

samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym 

Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na 

Syjonie mocno stanęłam.  Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, 

w Jeruzalem jest moja władza.  Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w 

posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.  Wyrosłam jak cedr na Libanie i jak 

cyprys na górach Hermonu. Wyrosłam jak palma w Engaddi, jak krzewy róży w 

Jerychu, jak wspaniała oliwka na równinie, wyrosłam w górę jak 

platan. Wszystko przepoiłam wonnością jak cynamon i aspalat pachnący, i miłą 

woń wydałam jak mirra wyborna, jak galbanum, onyks, wonna żywica i obłok 

kadzidła w przybytku. Jak terebint gałęzie swe rozłożyłam, a gałęzie moje - 

gałęzie chwały i wdzięku. Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a 

kwiat mój wyda owoc sławy i bogactwa.  Jam matka pięknej miłości i 

bogobojności, i poznania, i nadziei świętej. We mnie wszelka łaska drogi i 

prawdy. We mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty. Przyjdźcie do mnie, którzy 

mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami!  Pamięć o mnie jest słodsza nad 

miód, a posiadanie mnie - nad plaster miodu. Którzy mnie spożywają, dalej 

łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć.  Kto mi jest posłuszny, nie 

dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą. Tym wszystkim 

jest księga przymierza Boga Najwyższego, Prawo, które dał nam Mojżesz, jako 

dziedzictwo plemionom Jakuba. Nie przestawajcie być mocni w Panu, 

przylgnijcie zaś do Niego, aby was umocnił.  

     Pan wszechmocny jest Bogiem jedynym, a poza Nim nie ma Zbawcy. 

Przyobiecał Dawidowi, słudze swemu, wzbudzić z niego króla bardzo mocnego 

i na stolicy majestatu siedzącego na wieki.  



    Zalewa ono mądrością jak Piszon i jak Tygrys w dniach nowych 

płodów;  obficie napełnia rozumem jak Eufrat i jak Jordan w czasie 

żniw;  wylewa naukę jak Nil lub Gichon w czasie winobrania. Pierwszy nie 

skończył go poznawać, podobnie ani ostatni do dna go nie zgłębił, gdyż myśl 

jego pełniejsza jest niż morze, a rada głębsza niż Wielka Otchłań. Ja zaś jestem 

jak odnoga rzeki i jak wodociąg, co sprowadza wodę do ogrodu. Powiedziałem: 

Nawodnię mój ogród i nasycę moją rolę. Oto moja odnoga stała się rzeką, a 

rzeka moja - morzem. Nadto sprawię, że nauka świecić będzie jak zaranie i 

ukaże się jak najdalej.  Owszem, wyleję naukę jak proroctwo i przekażę ją 

pokoleniom na wieki. Patrzcie, że nie tylko dla siebie samego się natrudziłem, 

lecz także i dla tych wszystkich, którzy jej szukają.. 

Ps 33:   

    Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń 

chwały. Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu 

strunach.  Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu 

śpiewajcie! Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne.  On 

miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.  Przez 

słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust 

Jego. On gromadzi wody morskie jak w worze: oceany umieszcza w 

zbiornikach.  Niech cała ziemia boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy 

mieszkańcy świata!  Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a 

zaczęło istnieć. Pan udaremnia zamiary narodów; wniwecz obraca zamysły 

ludów. Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca - poprzez 

pokolenia. Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan - naród, który On wybrał na 

dziedzictwo dla siebie.  

     Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich.  Spogląda z miejsca, 

gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi: On, który ukształtował 

każdemu z nich serce, On, który zważa na wszystkie ich czyny.  Nie uratuje 

króla liczne wojsko ani wojownika nie ocali wielka siła. W koniu zwodniczy 

ratunek i mimo wielkiej swej siły nie umknie.  Oto oczy Pana nad tymi, którzy 

się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce,  aby ocalił ich życie od śmierci i 

żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i 

tarczą. W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu 

imieniu. Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w 

Tobie! 



Syr 43,28:  

    Jeżeli zechcemy jeszcze Go chwalić, gdzie się znajdziemy: Jest On bowiem 

większy niż wszystkie Jego dzieła. 

Kol 1,15-20:  

    On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego 

stworzenia,  bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, 

co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy 

Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało 

stworzone.  On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.  I On jest 

Głową Ciała - Kościoła.  On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, 

aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.  Zechciał bowiem /Bóg/, aby w 

Nim zamieszkała cała Pełnia,  i aby przez Niego znów pojednać wszystko z 

sobą: przez Niego -  i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy 

pokój przez krew Jego krzyża. . 

1 Kor 8,6:  

    Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla 

którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko 

się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. 

Hbr 1,1-3:  

    Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez 

proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to 

ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył 

wszechświat.  Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego 

istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z 

grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.. 

J 5,26; 8,12; 12.46:  

     Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w 

sobie samym. 

    A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością 

świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał 

światło życia. 



    Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie 

pozostawał w ciemności.  

1 J 5,11:  

    A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego 

Synu. 

J 3,19; 12, 35-36:  

    A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej 

umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 

Odpowiedział im więc Jezus: Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was 

światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A 

kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.  Dopóki światłość macie, wierzcie 

w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedł, i 

ukrył się przed nimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 1,6 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - 

Jan mu było na imię.  

 

Łk 1,3-17.57-60:  

     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. Za czasów Heroda, króla Judei, żył 

pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu 

Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i 

postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów 

Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś 

byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei 

pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim 

przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A 

cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł 

Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok 

Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się 

Zachariasz! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci 

syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z 

jego narodzenia cieszyć się będzie.  Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina 

i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem 

Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam 

pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku 

dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować 

Panu lud doskonały. 

     Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna.  Gdy jej sąsiedzi 

i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z 

nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię 

ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma 

otrzymać imię Jan.  

 



Mt 3,1:  

     W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te 

słowa:  Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie . 

Mk 1,4:   

   Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na 

odpuszczenie grzechów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 1,7 

Przyszedł on na świadectwo, aby 

zaświadczyć o światłości, by wszyscy 

uwierzyli przez niego.  

 

J 3,28:  

     Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, 

ale zostałem przed Nim posłany.   

Iz 6,8:  

     I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by Nam 

poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie!  

Jr 25,4:   

Pan posyłał wam wszystkie swoje sługi, proroków, bez przerwy, a wy nie 

słuchaliście ani nie nadstawialiście uszu, by słuchać.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 1,8 

Nie był on światłością, lecz [został 

posłany], aby zaświadczyć o światłości.  

J 1.19-34:  

    Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy 

kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?,  on wyznał, a nie zaprzeczył, 

oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś 

Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: 

Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, 

którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos 

wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok 

Izajasz.  A wysłannicy byli spośród faryzeuszów.  I zadawali mu pytania, 

mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani 

Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród 

was stoi Ten, którego wy nie znacie,  który po mnie idzie, a któremu ja nie 

jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała.  Działo się to w Betanii, po 

drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Nazajutrz zobaczył Jezusa, 

nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 

świata.  To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który 

mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.  Ja Go przedtem nie 

znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił 

Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica 

zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który 

mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz 

Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem 

Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. .   

Łk 3,3:  

    Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla 

odpuszczenia grzechów'  

J 5,35:   

On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas 

jego światłem.   



J 1,9 

Była światłość prawdziwa, która oświeca 

każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi.  

 

J 3.19: 

   Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem.   

  8,12:  

    A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością 

świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał 

światło życia.  

   12,46:   

Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie 

pozostawał w ciemności. .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 1,10 

Na świecie było [Słowo], a świat stał się 

przez Nie, lecz świat Go nie poznał.  

 

J 1.3: 

   Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało..   

  14,17:   

    Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani 

nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 1,11 

Przyszło do swojej własności, a                     

swoi Go nie przyjęli.  

 

Mt 21,38-41: 

   Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie 

zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo.  Chwyciwszy go, wyrzucili z 

winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi 

rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę 

innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej 

porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, 

który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w 

naszych oczach.  Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam 

zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce..   

  J 4,44:  

    Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej 

ojczyźnie..   

     16,32:    

Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy w 

swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest 

ze Mną.   

 

 

 

 

 

 



J 1,12 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 

tym, którzy wierzą w imię Jego.  

 

Ga 3,26: 

   Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie 

Jezusie.   

  J 10,35:  

   Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a 

Pisma nie można odrzucić.   

     20,31:    

   Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i 

abyście wierząc mieli życie w imię Jego.  

    1J 3,2:  

   Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, 

czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo 

ujrzymy Go takim, jakim jest. 

    5,13:  

   O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście 

wiedzieli, że macie życie wieczne. 

 

 

 

 



J 1,13 

Którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani                 

z woli męża, ale z Boga się narodzili.  

 

   J 3,3-6: 

   W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli 

się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego.  Nikodem 

powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż 

może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?  Jezus odpowiedział: 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, 

nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a 

to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. 

    1 J 5,1:  

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy 

miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego 

otrzymał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 1,14 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało 

wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od 

Ojca, pełen łaski i prawdy.  

 

Wj 25,8: 

    I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was. 

Syr 24,8:  

    Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył 

mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij 

dziedzictwo!  

J 7,3:  

    Rzekli więc Jego bracia do Niego: Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie 

Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz.  

Iz 60,1:  

    Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. 

1J 4,2:   

    Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus 

Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. 

2P 1,16-17:  

    Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy 

wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale /nauczaliśmy/ 

jako naoczni świadkowie Jego wielkości.  



Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od 

wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie. 

Ap 21,3:  

    I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i 

zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi.  

Łk 9,28-35:  

    W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i 

wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się 

odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów 

rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz.  Ukazali się oni w chwale i mówili 

o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i 

towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i 

obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr 

rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden 

dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co 

mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy 

[tamci] weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, 

Jego słuchajcie!  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 1,15 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła 

w słowach: "Ten był, o którym 

powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 

przewyższył mnie godnością, gdyż był 

wcześniej ode mnie".  

 

J 1,30: 

   To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie 

przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 1,16-18 

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy - 

łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało 

dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i 

prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 

Boga nikt nigdy nie widział, ten 

Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 

Ojca, [o Nim] pouczył.  

 

Kol 1,19; 2,9-10: 

    Zechciał bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia.  

  W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście 

napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. 

Wyj 34,6:  

    Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, 

cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność,  

Rz 3,24; 6,14; 10,4:  

    A dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w 

Chrystusie Jezusie. 

 Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani 

Prawu, lecz łasce. 

 A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. 

Ps 24,10; 40,11; 85,11:  

   Któż jest tym Królem chwały? To Pan Zastępów: On sam Królem chwały. 



   Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i 

pomoc. Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. 

   Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój.  

Wj 33,20.23:   

    I znowu rzekł: Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie 

może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. 

    A gdy cofnę rękę, ujrzysz Mię z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukażę. 

J 6,46; 14,9:  

   Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział 

Ojca. 

   Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie 

poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż 

nam Ojca?  

Mt 11,27:   

    Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca 

nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.  

Łk 10,22:  

    Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani 

kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 

1 Tm 6,16:   

     Jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego 

żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen. 

 


