
Abp Ryś - w homiliach o Słowie - Jezusie: 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=N1daTrPTa0A 

2. https://www.youtube.com/watch?v=xjmTMqXp-XE 
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Życie w świetle słowa: 

 

Wybrani przed założeniem świata  

 

➢ Wartość Noego 

 

 

Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród 

współczesnych sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe.  A Noe był ojcem trzech 

synów: Sema, Chama i Jafeta. Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, 

iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do 

Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna 

wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią. (...) 

 



Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w 

której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę 

przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych 

synów.  Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, 

aby ocalały wraz z tobą od zagłady. (...) 

 I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić. (Rdz 6,9-13.17-19.22) 

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 

zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w 

Tobie mam upodobanie.  Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.  Czterdzieści 

dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś 

usługiwali Mu. (Mk 1,10-13). 

 

Jesteśmy wybrani. Bóg nas wybrał. Nie my jego. On nas wybrał. 

My wybieramy Go, odpowiadając na Jego miłość, na Jego wybór, mówiąc amen. 

Amen na to, że On nas pokochał, że On nas nazywa swoimi, że On odwiecznie 

chce wejść z nami w relację, że On odwiecznie o każdym z nas myśli:  

"Chcę ciebie, wybieram cię, jesteś kimś wyjątkowym". O każdym z nas. 

Słowo pokazuje nam dzisiaj dwóch wybranych - Noego i Jezusa Chrystusa. 

Przyjrzyjmy się, oczywiście tylko w jakimś fragmencie, temu wybraniu jednego i 

drugiego. 

Najpierw Noe - człowiek ze szczególną misją, wybrany do przymierza, które miało 

ogarnąć całe stworzenie. 

Księga Rodzaju mówi o Noem, że był sprawiedliwy w swoim pokoleniu [BT: 

wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi]. 

To jest bardzo ciekawe określenie. Najczęściej jest interpretowane w ten sposób: 

Noe miał szczęście, że się urodził w swoim pokoleniu, bo gdyby urodził się w innym, 

to nikt by go nawet nie zauważył. Gdyby na przykład żył w czasach Abrahama, nikt 

by go nie traktował jako wybranego, wszyscy by o nim myśleli jak o jakiejś sierotce, 

takim "bidoku". Ale w swoim pokoleniu - wśród ludzi, na których patrząc, Bóg 

żałował, że stworzył ten świat - Noe był kimś. 



Pamiętam, że gdy pierwszy raz zderzyłem się z taką wykładnią osoby Noego, która 

jest powszechną wykładnią, zwłaszcza w nurcie żydowskim, byłem nawet trochę 

oburzony. 

Ale po chwili ogarnął mnie zachwyt - bo to jest właśnie sposób, w jaki Bóg wybiera 

i kogo Bóg wybiera. 

➢ Gdyby Bóg wybierał tylko gigantów, to macie poczucie, że znalibyśmy się w 

ich gronie?  

➢ Gdyby Bóg uważał, że wybrany może być tylko ktoś pokroju Abrahama albo 

Mojżesza, albo Jezusa Chrystusa, to gdzie w takich Bożych wyborach 

byłoby miejsce dla nas? 

Nie,  

Bóg wybiera to, co małe, Bóg widzi inaczej niż widzi człowiek.  

W oczach Boga człowiek jest naprawdę kimś jedynym, niepowtarzalnym, 

wyjątkowym - zawsze. 

Ten wybór Boga nie jest ze względu na coś. Ten wybór Boga jest ze względu na 

miłość, jaką Bóg żywi do całego swojego stworzenia. 

 Żyjemy, bo On nas chce, a nie dlatego że na to zasługujemy w jakiś 

szczególny sposób;  

 jesteśmy na Eucharystii, bo On nas chce, a nie dlatego, że zasłużyliśmy, 

żeby przed Nim być. 

Jest taki midrasz żydowski, który opowiada o stworzeniu: kiedy Bóg stwarza 

człowieka, wtedy przychodzą aniołowie i mówią Mu: "Ty się dobrze zastanów. Ty się 

dobrze zastanów: On Cię zdradzi, on się Ciebie wyprze, on będzie krzywdził ludzi, on 

będzie kłamcą ...". 

Lubię sobie powtarzać ten midrasz, najlepiej stojąc pod lustrem. Bardzo łatwo mogę 

sobie to wyobrazić - jak Bóg stwarza mnie, a aniołowie stają przed Bogiem i mówią: 

"Naprawdę się dobrze zastanów". A Bóg tylko mruży oczy i mówi: "ja to wszystko 

wiem. Ale Ja go chcę".  Ale Ja go chcę ...  

 I właśnie z takim Noem, i z takimi ludźmi, jakimi my jesteśmy - 

każdy z nas - Bóg chce czynić wielkie rzeczy, Bóg prowadzi historię 

zbawienia, Bóg wchodzi w relację Przymierza, która jest istotna nie 

tylko dla nas. 

I to jest pierwsza myśl, naprawdę niesłychanie dobra, piękna, wielka nowina - Noe. 



 

Natomiast Ewangelia pokazuje nam Jezusa Chrystusa, który dopiero co 

usłyszał nowinę, że jest wybrany. 

Trzeba pamiętać, że Jezus idzie na pustynię znad Jordanu. Nad Jordanem otworzyło 

się nad Nim niebo i usłyszał: Ty jesteś mój Syn umiłowany, a w niektórych 

tekstach Ty jesteś mój Syn wybrany. 

➢ Więc co Jezus robi z tą nowiną? 

➢ Do czego Go prowadzi ta nowina usłyszana nad Jordanem? 

➢ Co się dalej dzieje? To jest bardzo ważne, także dla nas: co dalej? 

➢ Czemu to ma służyć, co z tym zrobić? 

Pierwsza odpowiedź na pytanie, co z tym zrobić, jest ukryta w tym zdaniu 

Ewangelii, które mówi: Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. 

Właściwie "wygnał". Dosłowny przekład tego tekstu brzmi: "Natychmiast Duch 

wygnał Jezusa na pustynię". 

Jakby chciał pokazać Jezusowi, że dobrze jest nie tylko usłyszeć słowo w jakimś 

wydarzeniu liturgicznym, ale przejeść to słowo, przetrawić to słowo, wprowadzić je w 

siebie głęboko i uczynić to właśnie w mocy Ducha, który jest miłością - odkryć całą 

miłość Boga, jaka się kryje w tym: "Ty jesteś mój, wybrany". 

Odkryć to. Potwierdzić. Pozwolić, żeby to jedno zdanie usłyszane nad Jordanem, w 

liturgii, weszło we mnie jak zaczyn, który ma przeniknąć całe ciasto. 

Na to potrzeba czasu, to się nie dzieje w minutę. 

Dobrze jest się poddać Duchowi Świętemu, który chce wykonać z nami jakąś pracę, 

gdzieś głęboko umieszczając w nas właśnie takie rozumienie siebie samych, takie 

odkrycie i przeżycie swojej tożsamości: jestem kimś wybranym przez Boga. Potrzeba 

czasu, żeby to w nas osiadło. 

Możecie być pewni, że niejednokrotnie szatan będzie do was podchodził i mówił: 

"Nieprawda". 

Żeby w nas zapadło, żeby w nas zostało wyryte to przekonanie - "Ty jesteś mój, 

wybrany" - potrzeba czasu na działanie Ducha, który jest miłością. 

To jest praca Ducha w człowieku. 

 

No i bardzo ważne jest to, co się dzieje dalej: to wybranie ostatecznie jest też 

posłaniem. Zawsze jest posłaniem. 



Zaraz po tych czterdziestu dniach na pustyni Jezus idzie do Galilei i głosi 

Ewangelię Bożą. Czyli to czterdzieści dni spędzone w Duchu, na modlitwie, na 

medytacji, na odkrywaniu siebie przed Bogiem - to czterdzieści dni zaowocowało w 

Jego życiu misją. 

Wybranie nie ma prowadzić do "kontemplacji" typu: "Lustereczko, powiedz 

przecie, kto jest najważniejszy na świecie, wybrany". Tu nie chodzi o żaden 

samozachwyt. 

Pamiętaj, jesteś jak Noe. Jesteś "bidok", ale Pan cię chce, w Jego oczach jesteś 

ważny. Nie chodzi o to, żeby w tym wybraniu potwierdzać swoją wielkość, kim to ja 

nie jestem. Wybranie jest do posłania. 

 

To nie jest coś, o czym się mamy dowiedzieć wiele lat po chrzcie - że mamy misję 

w Kościele. Nie, misja jest perspektywą od samego początku. 

Jezus spotyka swoich uczniów nad Jeziorem Galilejskim i pierwsze, co im mówi, to 

"Chodźcie za Mną, Ja uczynię was rybakami ludzi". 

To nie są święcenia kapłańskie, ani tym bardziej biskupia sakra tej pierwszej 

czwórki. Oni się tylko stają Jego uczniami, tylko i aż - Jego uczniami. 

I stając się jego uczniami, słyszą: "Ja was uczynię rybakami ludzi". 

Misja jest wpisana w uczniostwo, nie w święcenia kapłańskie, nie w jakąś 

wyjątkową funkcję w Kościele. 

 

Odkrywasz, że jesteś wybrany przez Boga, to znaczy - wybrany do misji, Bóg chce 

cię posłać. 

Twoje wybranie ma sens nie tylko ze względu na ciebie samego. Twoje wybranie 

ma sens z racji na twoich bliskich, z racji na twoją rodzinę, z racji na sąsiedztwo, z 

racji na ludzi, z którymi pracujesz. 

Twoje wybranie ma sens z racji na Kościół, w którym żyjesz i który współtworzysz, 

na świat, w którym żyjesz i który współtworzysz, na całe stworzenie. 

Jezus na tej pustyni żyje wśród zwierząt, Noe uratował całe stworzenie, a jezus, jak 

Noe, jest z całym stworzeniem na pustyni. 

Dzisiaj jest tyle mowy o ekologii z punktu widzenia chrześcijańskiego. 

Posłanie chrześcijanina jest absolutnie totalne, powszechne. 



 

Misja, do której jesteśmy wybrani, nie ma służyć naszemu ciągłemu potwierdzaniu 

siebie, naszej własnej godności czy wyjątkowości, nie ma być wyróżnieniem nas z 

grona innych. Nie o to chodzi. 

 Wszyscy jesteśmy wybrani.  

 Wszyscy jesteśmy wybrani przez Boga,  

to znaczy, że na wszystkich to słowo dzisiejsze potrzebuje się spełniać.  

I niech się tak dzieje. 
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Życie w świetle słowa: 

 

Wybrani przed założeniem świata  

➢ Zwój Izajasza 

 

 

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

swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. (17)Podano Mu księgę proroka 

Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: (18) 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, (19) abym obwoływał rok łaski od Pana. (20)Zwinąwszy 

księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.  



(21) Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście 

słyszeli. (22) A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które 

płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? (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. (24) I dodał: 

Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej 

ojczyźnie. (25) 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; (26) a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej 

wdowy w Sarepcie Sydońskiej. (27) I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka 

Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. (28) Na te 

słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. (29) Porwali Go z miejsca, wyrzucili 

Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby 

Go strącić. (30) On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. 

 

(...) 

Jezus przychodzi do Nazaretu ze słowem, które w sobie nosi. 

Kiedy wszedł do synagogi, podano Mu zwój proroka Izajasza - zamknięty. Jezus go 

otworzył. 

Święty Beda czcigodny mówi, że jest to bardzo ważny moment. 

Słowo Izajasza było zamknięte, dopóki go Jezus nie otworzył. Nie 

rozumiemy Izajasza, dokąd nie zobaczymy, jak się wypełnia na Jezusie. 

Słowo Boga jest o Jezusie, każde słowo Boga jest o Nim. 

Jezus rozwinął zwój Izajasza i przeglądał go, aż znalazł ten tekst, o którym 

wiedział, że właśnie na Nim się spełnia. 

W dawniejszych przekładach jest, że natrafił na słowo. Nie ma "natrafił" jest 

"znalazł". 

Znalazł tekst z Izajasza: 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 (Łk 4,18-19, por. Iz 61,1-2a). 



Duch Pański spoczywa na Nim, bo Jezus właśnie spędził czterdzieści dni na pustyni 

w Duchu Pana. W tym Duchu, którego w szczególny sposób przyjął nad Jordanem, w 

Duchu, który na Niego zstąpił. 

I On w tym Duchu znalazł słowo, które mówi o Nim, i to jest słowo z Izajasza. 

I On przychodzi do swoich najbliższych, do Nazaretu, nie po co innego, tylko po to, 

żeby im powiedzieć, że to słowo Izajasza właśnie się na Nim spełnia. Nie przychodzi 

do nich z niczym innym, tylko właśnie z tym jednym słowem Boga. 

W Duchu, przez czterdzieści dni na pustyni, poszcząc, znalazł słowo, które jest o 

Nim. Znalazł słowo, które Mu towarzyszy. 

Namaszczenie, łaska Ducha: nie tylko mądrość, ale moc, ale miłość, ale 

skuteczność, ale siła, ale łaska. 

I On z tym przychodzi do swojego ludu. Do tych ludzi, wśród których wyrósł, 

których kocha. Mówi: "To jest to słowo, które się dziś wypełnia; to jest to 

słowo, z którym Ja dziś przychodzę". 

W Gaudete et exsultate papież Franciszek powiedział, że to jest prawda o każdym 

z nas. To jest prawda, która każdego z nas dotyczy. 

W odniesieniu do każdego z nas Pan Bóg odwiecznie wypowiada słowo. 

Dla każdego z nas jest inne. 

Kiedy Bóg nas pomyślał i kiedy nas stwarzał, to znał też to słowo, które ma się 

spełnić przeze mnie, któremu ja - i tylko ja - mogę dać ciało. 

Jest słowo, które Bóg chce powiedzieć do ludzi tylko i wyłącznie przeze mnie. I to 

jest słowo, ku któremu mnie namaścił, ku któremu mnie wyposażył, dla którego mnie 

napełnił łaską Ducha Świętego. 

Jest słowo, które jest mi zadane, żebym je odkrył, przyjął, bo ono opisuje mnie 

samego. I ono opisuje mój sens bycia w świecie, i ono opisuje mój sens bycia w 

świecie dla innych. 

Jest to jedno słowo, które Bóg chce powiedzieć światu, ludziom bliskim i dalekim - 

przeze mnie. Ono jest bardzo indywidualne. Dla każdego jest wyjątkowe. 

I dlatego wyjątkowa jest droga do świętości każdego z nas. Jest indywidualna. Jest 

jakoś jedyna. We wspólnocie, ale indywidualna. 

Znacie to słowo? Poznaliście to słowo, które was opisuje? 



Prowadziłem przez trzy dni rekolekcje, było 240 osób, i właśnie od tego 

zaczęliśmy: czy znasz to słowo? 

To słowo, które jest twoją definicją, które jest jakoś twoją tożsamością. Czy znasz 

je? Już je odkryłeś? Odkryłeś już łaskę, która idzie przed twym słowem, odkryłeś już 

Ducha, który cię namaszcza, zanim odkryjesz to słowo? 

Prowadziłem rekolekcje, więc myślałem nad sobą. Myślałem, jakie jest to słowo, 

które Pan wypowiada, kiedy myśli o mnie. Do końca nie wiem. 

Ale myślę, że jest nim słowo jedność. Jedność. 

I być może jest to słowo, z którym mnie Pan Bóg przysłał do Łodzi. Właśnie to 

słowo. Jedność. We wszystkich możliwych wymiarach. Dobrze brzmi, nie? 

 

Wtedy też dobrze brzmiało: kiedy Jezus mówił o słowie, które Go opisuje, mówił o 

wolności, o odzyskaniu wzroku, o roku łaski i wszyscy kiwali głowami. 

Do momentu, kiedy usłyszeli, że to słowo niesie ze sobą także wymagania co do 

nich. 

Nawet myślę, że powiedział im coś mocniejszego: powiedział im, że jest wielu 

ludzi na zewnątrz - jak Naaman, jak wdowa z Sarepty Sydońskiej - którzy to słowo 

rozumieją lepiej. 

I słowo, nad którym kiwali głowami z zachwytem, wzbudziło w nich agresję. 

Właściwie Jezus w piętnaście minut przeżył całe swoje życie publiczne - od 

zachwytu po groźbę śmierci. Niesamowite doświadczenie, które Go nie 

zatrzymało. 

Kluczowe jest zakończenie: On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 

Z tej agresji, która się w nich zrodziła, chcieli Go zabić - i nie byli w stanie. Bo to 

jest najpełniejsza zapowiedź krzyża: Jezus nie został zabity na krzyżu,  

Jezus oddał swoje życie na krzyżu. 

Gdyby nie chciał oddać, nikt by Mu go nie odebrał, ale Jezus wie, że jest słowo 

Boga, które w sobie nosisz i za które możesz oddać życie. 

Ja chcę z całą pokorą powiedzieć, że mam w sobie to przekonanie. 

 

 


