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...jak wschód słońca
Medytacja nad 
tekstem Łk 10,17-22

Największa radość, szczęście czło-
wieka płyną ze zjednoczenia z Bo-
giem. Nie jesteśmy w stanie wyobra-
zić sobie radości, która może trwać 
zawsze. To życie wieczne w do-
skonałym zjednoczeniu z Bogiem 
w niebie.
Bóg pragnie dla nas szczęścia. 
Chciałby, aby nasza radość była  
pełna (por. J 15,11).
We fragmencie  Ewangelii według  
św. Łukasza mówiącym o radości  
Jezusa i Jego uczniów możemy 
odnaleźć trzy poziomy radości 
chrześcijańskiej: pierwszy to ra-
dość z życia dla Boga – z działania, 

sukcesów, pracy. Głębsza radość  
wynika z tego, że Bóg mnie zna. To 
moja radość z tego, że jestem Jego 
dzieckiem. Wiem, że moje imię 
jest zapisane w niebie. Trzeci, naj-
głębszy poziom radości to zjedno-
czenie z Ojcem w Duchu Świętym.  

Miejsce

Fragment Ewangelii Łk 10,17–22 
opisuje drogę Jezusa razem z ucznia-
mi do Jerozolimy, a dokładnie jej 
pierwszy etap. Musieli iść z półno-
cy na południe, z Galilei do Judei.  
Którędy szli? Wiemy jedynie, że  

w starożytności istniały trzy szlaki 
z Galilei do Jerozolimy: pierwszy 
wzdłuż rzeki Jordan przez Jerycho, 
drugi przez Samarię i środkowy 
Izrael (prawdopodobnie tędy zmie-
rzali do celu) i trzeci wzdłuż Morza 
Śródziemnego, częściowo drogą 
morską, tak zwaną Via Maris. 
To ostatnia podróż Mistrza do mia-
sta świętego. Droga, która zakończy  
się Jego męką, śmiercią i zmar-
twychwstaniem. Można powiedzieć, 
że to najważniejsza podróż dla  
Jezusa. 
Będąc w drodze, Jezus prowadzi 
i uczy swoich Apostołów. Głosi 
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ostatnie nauki przed tym, co ma Go 
spotkać w Jerozolimie. Słowa, które 
tu padają, stają się jakby „doktrynal-
nym testamentem”. Podczas długiej 
podróży (ok. 130 km), połączonej 
z głoszeniem Ewangelii, Nauczy-
ciel posyła przed sobą siedemdzie-
sięciu dwóch uczniów. Wysyła ich 
po dwóch, do miejsc, do których 
sam zamierzał przyjść (Łk 10,1).  
Święty Łukasz ukazuje uczniów 
w momencie, kiedy wracają do  
Jezusa: Wróciło siedemdziesięciu  

dwóch z radością... (Łk 10,17). 
Droga ma ważne znaczenie sym-
boliczne, najlepiej oddaje, czym jest 
nasze życie doczesne. Tylko w dro-
dze można upaść, wstać i iść dalej – 
do ludzi, do Boga. Tu można rozpo-
znać siebie. Symbol losu ludzkiego 

– człowiek w drodze – to obraz wie-
lokrotnie przedstawiany w sztuce  
i literaturze, tzw. homo viator (łac. 

„pielgrzym”). Zmierzanie do celu 
może dawać radość. Wielu ludzi 
twierdzi, że nawet gdyby mogli, nie 
chcieliby cofnąć się w latach. Droga, 
którą przeszli, i zdobyte podczas niej 
doświadczenia są według nich tak 
cenne, że przyprawia ich o smutek 
już sama myśl o możliwości utraty 
tych przeżyć. 

Postacie

Prawdopodobnie jest tu nie tylko 
siedemdziesięciu dwóch uczniów, 
ale i Dwunastu Apostołów. Wiemy, 
że Jezus jest wśród tych, których 
sam wybrał. Nie ma przypadko-
wych osób. 

Scena 

Spotkanie z powracającymi ucznia-
mi jest, jak wskazuje Ewangelista, 
radosne. Obserwujemy wzrasta-
nie  atmosfery radości w gronie 
uczniów zebranych wokół Jezusa: 
od pierwszego impulsu uśmiechu, 
poprzez entuzjazm, do kulminacji 
radowania się w Duchu Boga. 
Wspólne przeżycie umotywowa-
ne początkowo ludzkimi względa-
mi ma zaskakujący finał. W scenie 
następuje stopniowe przejście od 
zwyczajnego dzielenia się z Jezusem 
ludzką radością, bo przecież ucznio-
wie cieszą się sukcesami duszpa-
sterskimi, do głębokiego przeżycia 
radości w Duchu Świętym. Nasuwa 
się skojarzenie ze zjawiskiem, które 
znamy z natury. Światło poranne 
wyłania się powoli. Pierwsze pro-
mienie słońca są jeszcze w jaskra-
wych barwach, intensywnie czer-
wone, niedługo potem nabiera ono 
jasnego blasku, lśni, oświeca wszyst-
ko wokół i daje przyjemne ciepło. 
W tej scenie radość przypomina 
wschodzące słońce. Jest jak światło 
poranka. 
Taka radość może się pojawić w każ-
dym z nas. To znak, że jesteśmy 
otwarci na Boże działanie. Może-
my doznać szczególnej radości, gdy 
widzimy, że Kościół się rozszerza, 
że ktoś się nawraca. Radość płynie 
z Eucharystii, przeżywamy ją pod-
czas lektury Pisma Świętego, radość 
bywa przeżywana pod wpływem 
piękna dzieł sztuki, odczuwamy ją 
na widok wspaniałych dzieł stwo-
rzenia. 
Brak radości powinien mnie skła-
niać do refleksji nad relacją z Oj-
cem. Jeżeli nie ma obecności Bożej 
w moim życiu, to nie dostrzegam 
Jego miłości względem mnie i nie 
umiem się cieszyć. 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z ra-

dością mówiąc... (Łk 10,17)
Gdy czytamy ten fragment, nasuwa 
się analogia do obrazu wspólno-
ty. Kościół hierarchiczny to jakby 

„Dwunastu Apostołów” (duchowni), 
a „siedemdziesięciu dwóch uczniów” 
to rzesza ludzi świeckich. Współ-
praca duchownych i świeckich 
w Kościele jest konieczna. Wszyscy 
przygotowujemy drogę Panu, wszy-
scy pracujemy w jednej winnicy 
Pańskiej, jesteśmy pracownikami,  
nie właścicielami. Radość z tej służ-
by jest wielka. Za wierną służbę  
Jezus obiecuje radość: (…) sługo do-

bry i wierny! (…) wejdź do radości  

twego pana! (Mt 25,21).
Uczniowie wracają z radością i opo-
wiadają o swojej misji. Ich radość  
jest widoczna. Spróbujmy wyobrazić  
sobie, co czuli. To radość ze służby 
w Kościele. Ma ona wymiar ludzki, 
wynika z sukcesów, które można 
nazwać duszpasterskimi. Wróciło 
siedemdziesięciu dwóch z radością 
mówiąc: „Panie, przez wzgląd na 

Twoje imię, nawet złe duchy nam się 

poddają” (Łk 10,17). Są zdumieni 
tym, co się dzieje. 
Dobrze jest przychodzić do Jezusa 
i mówić o tym, czego doświadczamy 

– jak uczniowie. Wieczorna modli-
twa może być bardzo prosta, natu-
ralna: „Panie Jezu, chcę Tobie dziś 
opowiedzieć, co mnie spotkało…”.
Kiedy jak dziecko opowiadam Bogu 
o moich radościach i przykrościach, 
wtedy smutek może zmienić się 
w radość, a radość może się utrwa-
lić, zostać przemieniona i pogłębio-
na. Opowiadanie Jezusowi tak, jak 
się opowiada przyjacielowi, ozna-
cza bliskość. Powierzanie tego, co 
przeżywam, buduje i pogłębia więź 
z Przyjacielem. 
Bycie blisko Jezusa oznacza również 
bezpieczeństwo i moc. Uczniowie 
są szczerzy i spontaniczni w swo-
jej radości, ale sami z siebie są bez-
bronni wobec zła, z którym się 
mierzą w Imię Pana. Potrzebna jest 
im szczególna bliskość z Tym, któ-
ry chroni ich duchową radość: Oto 

dałem wam władzę stąpania po wę-

żach i skorpionach, i po całej potędze 

przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi  

(Łk 10,19).
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Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy 

się wam poddają, lecz cieszcie się, że 

wasze imiona zapisane są w niebie 
(Łk 10,20).
Euforię uczniów z powodu nieby-
wałych sukcesów duszpasterskich 
Jezus traktuje poważnie – chce im 
wskazać dużo większe powody do 
radości. 
Tę inną, wyjątkową radość, o którą 
chodzi Panu, nazywamy radością 
chrześcijańską. To radość ucznia – 
dziecka. Cieszę się, że jestem Jego 
dzieckiem. Bóg „zna” moje imię! Jest 
zapisane w Jego sercu: Oto wyryłem 

cię na obu dłoniach (Iz 49,16). 
Imię, a więc sakrament chrztu, jest 
źródłem nieustannej radości. Od 
chwili mojego chrztu świętego na-
leżę do Boga. On jest moim Ojcem.  
Zostałem zanurzony w męce, śmierci  
i zmartwychwstaniu Chrystusa –  
a to znaczy, że narodziłem się na  
nowo. Tego już nic nie może 
zmienić. To o wiele głębszy po-
wód do radości niż radość z pracy,  
sukcesów.
W tej właśnie chwili Jezus roz-

radował się w Duchu Świętym  

(Łk 10,21).
Mamy tu fragment, który nazywany 
jest hymnem radości lub modlitwą 
rozradowania Jezusa.
W tej właśnie chwili Jezus rozradował 

się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysła-

wiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 

że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 

i roztropnymi, a objawiłeś je prostacz-

kom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Two-

je upodobanie. 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”  

(Łk 10,21–22). 
Słowa „wysławiam Cię” pochodzą 
od greckiego exomologeó i w tym 
kontekście mogą być przetłumaczo-
ne: „uznać dogłębnie” lub „zgadzać 
się”. Zatem zwrot, którym Jezus 
rozpoczyna swoją modlitwę, ozna-
cza, że jako Syn uznaje działanie 
Boga Ojca i pozostaje w pełnej zgo-
dzie z wolą Ojca. Zależność synow-
ska jest źródłem Jego radości. 
Modlitwa Jezusa jest wzorem tego, 
jak przeżywać radość w jedności 
z Bogiem. Nasza modlitwa osobi-
sta, modlitwa dzieci Bożych, synów 

i córek, może sprawić, że doznamy 
wielkiej radości. Doświadczamy jej, 
poddając się Bogu i zgadzając z Jego 
wolą. Taka radość to już owoc dzia-
łania w nas Ducha Świętego. 
Moment radości w Duchu Świę-
tym może przyjść niespodziewanie, 
jak pisze św. Łukasz: w tej właśnie  

chwili… Stan takiej duchowej radości, 
bardzo głębokiej, przejawia się też 
zmianą na poziomie emocji (wzru-
szenie, łzy, śmiech).

…i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, 

Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te 

rzeczy przed mądrymi i roztrop-

nymi, a objawiłeś je prostaczkom  

(Łk 10,21).
W hymnie radości widać, jak wiel-
kie jest oddanie Syna. Słowa ukazują 
tajemnicę osoby Jezusa. Świadczą 
o tym, jak głęboko jest On zjedno-
czony z Ojcem w Duchu Świętym. 
Dla Jezusa Bóg jest w pełni Ojcem, 
wzajemność i bliskość tej relacji ma 
ogromne znaczenie duchowe. Wła-
ściwie także modlitwa, której Jezus 
nas nauczył, Ojcze nasz, pomaga  
nam przeżywać Jego Synowską ra-
dość w Duchu Świętym. Czytamy 
bowiem: Albowiem wszyscy ci, któ-

rych prowadzi Duch Boży, są synami 

Bożymi. (…) otrzymaliście ducha przy-

brania za synów, w którym możemy 

wołać: „Abba, Ojcze!” (Rz 8,14).
Mogę zatem wypowiadać słowa 
Modlitwy Pańskiej z radością, a na-
wet z uśmiechem! Mogę, ponieważ 

wiem, że mówię do Boga jak Jego 
ukochane dziecko. Małe dziecko 
jeszcze nie potrafi mówić do mamy 
i taty, którzy je kochają, pochylają 
się nad nim, biorą w ramiona.  Ono 
mówi po swojemu „mamo, tato”, 
uśmiechając się jednocześnie. Takie 
zaufanie i poddanie jest naturalną 
reakcją dziecka, jest w tym szczerość, 
spontaniczność, swoboda i brak 
lęku. Takiej poufałości i uległości 
w stosunku do najlepszego Ojca 
uczy nas modlitwa Jezusowa.   
Ojcze, Panie nieba i ziemi (Łk 10,21).
Ten zwrot Jezusa streszcza wiarę 
w stworzenie i odnosi się do pierw-
szych słów Pisma Świętego (Rdz 1,1).  
Modląc się, Jezus przywołuje wielką 
biblijną opowieść dziejów miłości 
Boga do człowieka, która rozpoczy-
na się wraz z dziełem stworzenia. 
Podobnie i ja w modlitwę osobistą 
mogę włączyć całą moją historię 
i zobaczyć w niej niepojętą miłość 
Boga do mnie od zawsze, od stwo-
rzenia świata! Ta prawda jest dla 
mnie powodem do radości – głę-
bokiej, stałej, której nic i nikt nie 
może zabrać. Mogę dostrzegać Boga 
w stworzonym świecie, zbliżać się 
do Niego i modlić się, uwielbiając 
Go w stworzeniu, cieszyć się tym, 
co od Niego otrzymuję. 

…objawiłeś (te rzeczy) prostaczkom 

(Łk 10,21).
Objawienie Boże nie dokonuje się 
zgodnie z logiką ziemską, według 
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której to ludzie wykształceni i wpły-
wowi mają dostęp do ważnych wia-
domości, wiedzy, mądrości. Adre-
satami Bożej komunikacji stali się 
właśnie „maluczcy” – ludzie prości, 
zwyczajni, o otwartych, dziecięcych 
sercach. 
Logika Boża jest inna niż nasza. Aby 
doświadczyć radości Objawienia, 
trzeba być jak dziecko. Nie chodzi 
o infantylizm, ale o prawdziwe dzie-
cięctwo. Radość będzie darem dla 
tego, kto potrafi ją przyjąć. 
Radość nigdy nie jest samotna. Nikt 
z nas nie może być szczęśliwy, rado-
sny – jeżeli jest sam. Ale nawet jeśli 
nie ma obok mnie drugiego czło-
wieka, mogę być radosny, dlatego 
że osobowy Bóg jest ze mną, jestem 
z Nim w relacji. 
W rozradowaniu się Jezusa są obec-
ne Trzy Osoby Boskie. Przez Jego 
radość zostaje objawiona Trójca 
Święta. Tajemnica życia wewnętrz-
nego Trójcy to wzajemna relacja 
miłości: Jezus raduje się w relacji do 
Ojca w Duchu Świętym. 
Radość, która wynika z relacji do 
Boga Ojca w Duchu Świętym, może 
stać się również naszym udziałem. 
Jest to możliwe, gdyż i my jesteśmy 
dziećmi Bożymi (synami i córka-
mi), a w związku z tym pozostaje-
my w synowskiej relacji do Boga 

Ojca. Duch Święty jest Tym, który 
pozwala nam wołać: Ojcze. Naszą 
radość w Duchu Świętym może-
my przekazywać, udziela się ona 
innym. W ten sposób radość staje 
się sposobem głoszenia Ewangelii. 
Kościół rozrasta się dzięki radości 
swoich dzieci. Zauważmy, że radość 
i uśmiech są zaraźliwe. Dobrze jest 
przebywać w obecności osób rado-
snych.
Radość jest owocem Ducha Świę-
tego (por. Ga 5,22–23) – tak więc 
wszyscy ochrzczeni mogą jej do-
świadczać w sposób stały, nieza-
leżnie od stanu emocjonalnego, 
cierpienia, niepowodzeń, a nawet 
nieuchronności śmierci. 
Szczęśliwe oczy, które widzą to, co  

wy widzicie (Łk 10,23).
Warto zdać sobie sprawę, że je-
stem człowiekiem błogosławionym, 
szczęśliwym. Mogę widzieć Boga 
przede wszystkim w Sakramencie 
Eucharystii. Mogę Go nawet do-
tknąć i spożywać! Mogę widzieć 
działanie Boga, Jego obecność 
w Kościele, wśród ludzi, np. kiedy 
ktoś się nawraca. Doświadczam, wi-
dzę obecność Boga i Jego działanie 
w moim życiu, szczególnie kiedy 
spojrzę w przeszłość. To szczęście 
jest powodem nieustannej rado-
ści wewnętrznej, to znaczy radości 

chrześcijańskiej, która nie zależy od 
okoliczności zewnętrznych. 
Radość jest znakiem obecności Boga, 
a więc świętości! Stąd powiedzenia: 

„Smutny święty to żaden święty”; 
„Każdy święty chodzi uśmiechnięty”; 
„Szatan boi się ludzi radosnych”.
Wyrazem radości chrześcijańskiej 
może i powinien być uśmiech. 
O tym, jak ważny jest uśmiech (ra-
dość), świadczy między innymi 
obchodzony od blisko dwudzie-
stu lat Światowy Dzień Uśmiechu 
(w pierwszy piątek października), 
którego pomysłodawcą był Harvey 
Ball, autor słynnego symbolu żółtej 
uśmiechniętej buźki, „smiley face”.

Pytania do refleksji

• Czy jestem radosny? Kiedy do-
świadczam radości? 
• Co (kto) jest źródłem mojej  
radości?
• Co robię, żeby odzyskać utraconą 
radość? Czy na przykład idę do spo-
wiedzi?

Zadanie 

• Zadbam (świadomie) o uśmiech na 
mojej twarzy.

• Spojrzę na uśmiechniętych ludzi, 
będę dostrzegać piękno ich uśmie-
chu.

• Postaram się być powodem uśmie-
chu na twarzy innych, szczególnie 
tych smutnych z jakiegoś powodu.

• Zwrócę uwagę na to, że osoby 
zjednoczone z Bogiem w głębokiej 
modlitwie mają pogodną, radosną 
twarz. 

• Przystępując do Komunii świętej, 
czekając w kolejce, odchodząc do  
ołtarza, jak i w momencie przyj-
mowania Eucharystii „wypogodzę” 
twarz, zadbam o odpowiedni do  
sytuacji uśmiech.

• Zachwyt nad stworzeniem daje ra-
dość. Będę częściej kontemplować 
piękno przyrody.
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