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EWANGELIA 

 

Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od 

osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie 

mogła się wyprostować. 

Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna 

od swej niemocy». Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się 

i chwaliła Boga. 

Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł 

do ludu: «Jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc 

i leczcie się, a nie w dzień szabatu!» 

Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje 

w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A owej córki 

Abrahama, którą Szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie

uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?» 

Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników,

się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez
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Łk 13, 10-17 

Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od 

osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie 

do niej: «Niewiasto, jesteś wolna 

od swej niemocy». Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się  

Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł 

do ludu: «Jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie  

Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje  

w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A owej córki 

Abrahama, którą Szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie należało 

przeciwników, a lud cały cieszył 

przez Niego. 
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ROZWAŻANIE 

 W czasach Jezusa synagoga była nie tyle domem modlitwy,

Żydzi gromadzili się tam głównie w szabat na słuchaniu

Synagogi miały prostokątny kształt. Miejsca siedzące – coś w

trybun – rozmieszczone były wzdłuż ścian. Centrum synagogi

kolumnami miejsce nauczania – „katedra Mojżesza” (Mt 23,2).

czytała fragment Pisma w języku hebrajskim, tłumacz przekładał

lub grecki, po czym następowało nauczanie – wyjaśnianie odczytanego

Jezus często nauczał w szabat w synagogach. Ewangelista

z takich scen w synagodze w Nazarecie (Łk 4,16-30). Dziś

czytamy o tym, że Jezus „nauczał raz w szabat w jednej z synagog”.

1. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który ma oczy i serce 

na potrzeby innych. Dostrzegając wśród zebranych kobietę „cierpiącą od 

osiemnastu lat z powodu ducha niemocy”, od razu przywołuje ją d

i uwalnia od choroby. Kładzie na nią ręce w geście troski i bliskości.

musiał tego robić, nikt Mu o niej nie powiedział. On sam CHCIAŁ

Przeciwne zachowanie reprezentuje przełożony synagogi. On jest typowym 

formalistą: bardziej dba o porządek w nadzorowanym przez siebie miejscu niż 

o potrzeby osób, którym synagoga powinna służyć. Musiał znać, przynajmniej 

z widzenia, chorą kobietę – pewnie przychodziła tutaj już wcześniej, a nie 

sposób nie zwrócić uwagi na nienaturalnie pochyloną postać. Mógł sam 

powiedzieć o niej Jezusowi, wiedząc, że jest cudotwórcą 

wiedział, zanim Jezus przyszedł do Jego miejscowości, bo takie informacje 

bardzo szybko się rozchodzą. On jednak trzymał się ściśle przepisów 

i przydzielonej mu funkcji. 
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modlitwy, co miejscem spotkań. 

słuchaniu i rozważaniu Pisma. 

w rodzaju kamiennych 

synagogi stanowiło wydzielone 

23,2). Stąd wybrana osoba 

przekładał to na aramejski 

odczytanego fragmentu. 

Ewangelista Łukasz opisuje jedną  

Dziś w Ewangelii również 

synagog”. 

W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który ma oczy i serce zawsze otwarte 

wśród zebranych kobietę „cierpiącą od 

, od razu przywołuje ją do siebie  

ładzie na nią ręce w geście troski i bliskości. Wcale nie 

ej nie powiedział. On sam CHCIAŁ ją uzdrowić. 

Przeciwne zachowanie reprezentuje przełożony synagogi. On jest typowym 

formalistą: bardziej dba o porządek w nadzorowanym przez siebie miejscu niż  

Musiał znać, przynajmniej  

pewnie przychodziła tutaj już wcześniej, a nie 

sposób nie zwrócić uwagi na nienaturalnie pochyloną postać. Mógł sam 

powiedzieć o niej Jezusowi, wiedząc, że jest cudotwórcą – o tym na pewno 

im Jezus przyszedł do Jego miejscowości, bo takie informacje 

bardzo szybko się rozchodzą. On jednak trzymał się ściśle przepisów  
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A ja? Czy mam otwarte oczy na innych? Czy potrafię dostrzec to, że ktoś 

potrzebuje pomocy i poświęcić tej osobie trochę czasu i wysiłku nawet, jeśli 

zupełnie nie muszę, nie należy to do moich obowiązków

innym więcej niż muszę, czy wychodzę im naprzeciw? 

2. Przełożony zarzuca Jezusowi, że uzdrowił w szabat, chociaż według przepisów 

nie powinien tego czynić akurat w ten dzień. Jezus, odpowiadając na jego 

argument, używa liczby mnogiej: „Obłudnicy”. Wie, że wśród zebranych są też 

Jego przeciwnicy, którzy nie przyszli tu, żeby się czegoś

zmienić własne poglądy, ale tylko po to, żeby znaleźć kolejne argumenty 

przeciwko Nazarejczykowi, do którego byli wrogo nastawieni.

Czy w moich relacjach jest taka osoba, do której jestem nastawiony z 

negatywnie? Wszystko, co zrobi czy powie, interpretuję przeciwko niej. 

Rozmawiając z tą osobą, nie jestem otwarty na jej argumenty, ale z góry 

wiem, że to ja mam rację. A może, w głębi serca, czuję, że niepotrzebnie 

tkwię w gniewie i obrazie, ale trudno mi przyznać się do błędu?

warto przerwać „błędny krąg” i wyciągnąć rękę do pojednania, uznać,

też nie zawsze postępuję właściwie względem tej osoby?

3. Jezus zwraca uwagę słuchaczy na to, co jest w szabacie najw

uwolnienie z więzów szatana. My też, jak ta cierpiąca kobieta, otrzymaliśmy 

od Chrystusa wolność. I to przede wszystkim jest sensem naszego 

dniowego celebrowania dnia świętego – niedzieli: zwycięstwo Jezusa nad 

grzechem i śmiercią. Czy mam świadomość tego, jak bardzo jest to ważne? 

Czy przypominam sobie w każdą niedzielę, jak wspaniałymi darami obdarował 

mnie Syn Boży: wolnością, miłością, pokojem, życiem wiecznym?
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A ja? Czy mam otwarte oczy na innych? Czy potrafię dostrzec to, że ktoś 

ić tej osobie trochę czasu i wysiłku nawet, jeśli 

to do moich obowiązków? Czy daję od siebie 

Przełożony zarzuca Jezusowi, że uzdrowił w szabat, chociaż według przepisów 

owinien tego czynić akurat w ten dzień. Jezus, odpowiadając na jego 

argument, używa liczby mnogiej: „Obłudnicy”. Wie, że wśród zebranych są też 

czegoś dowiedzieć, być może 

po to, żeby znaleźć kolejne argumenty 

przeciwko Nazarejczykowi, do którego byli wrogo nastawieni. 

Czy w moich relacjach jest taka osoba, do której jestem nastawiony z założenia 

negatywnie? Wszystko, co zrobi czy powie, interpretuję przeciwko niej. 

z tą osobą, nie jestem otwarty na jej argumenty, ale z góry 

A może, w głębi serca, czuję, że niepotrzebnie 

się do błędu? Może jednak 

warto przerwać „błędny krąg” i wyciągnąć rękę do pojednania, uznać, że ja 

właściwie względem tej osoby? 

Jezus zwraca uwagę słuchaczy na to, co jest w szabacie najważniejsze: 

cierpiąca kobieta, otrzymaliśmy 

od Chrystusa wolność. I to przede wszystkim jest sensem naszego cotygo-

niedzieli: zwycięstwo Jezusa nad 

tego, jak bardzo jest to ważne? 

inam sobie w każdą niedzielę, jak wspaniałymi darami obdarował 

mnie Syn Boży: wolnością, miłością, pokojem, życiem wiecznym? 
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 Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je 

porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał 

w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki 

podniebne zagnieździły się na jego gałęziach». 

I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do 

zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, 

aż wszystko się zakwasiło». 

www.szkolabiblijna.gda.pl   

Łk 13, 18-21 

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je 

porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał  

w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki 

I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do 

zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki,  
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 Wiara w zmartwychwstanie utrwaliła się w Judaizmie stosunkowo
w czasach bezpośrednio poprzedzających przyjście na świat
nadejście królestwa Bożego przepowiada między innymi
wszyscy jednak byli o tym przekonani. Na przykład Saduceusze,
w Ewangelii, twierdzili, że nie ma zmartwychwstania. Powszechne
wobec Mesjasza było takie, że zaprowadzi pokój już tu 
utracone królestwo narodu wybranego. 
Kiedy my dziś słyszymy przypowieść o ziarnku gorczycy i zakwasie,
oczami obraz szybko rozrastającego się Kościoła w czasach pierwszych
Żydzi jednak, próbując zrozumieć te trudne porównania użyte
odniesień w księgach Tory, która była podstawą ich wiary.
spojrzeć na dzisiejszą przypowieść przez pryzmat Starego Testamentu.
1. Kiedy słyszymy o drzewie w ogrodzie, które urasta do ogromnych rozmiarów, 

możemy pomyśleć o drzewie poznania dobra i zła z Edenu, które, choć było tylko 
jednym z wielu, dla pierwszych ludzi okazało się ważniejsze niż wszystkie inne, 
stając się przyczyną odejścia od Boga. Porównując królestwo Boże do potężnego 
drzewa gorczycy, Jezus zapowiada, że Jego ofiara zniweczy grzech pierworodny 
i pozwoli ludzkości powrócić do domu Ojca. 

2. W gałęziach drzewa ptaki budują gniazda. Przypominamy sobie, jak Noe 
wypuszczał z arki gołębicę, aby się przekonać czy wody potopu już opadły. Kiedy 
ptak nie wrócił, Noe zrozumiał, że gołębica znalazła sobie miejsce na gniazdo, co 
oznaczało, że można już było wrócić na ziemię. Potem Bóg zawarł
przymierze – zapowiedź Nowego Przymierza ucieleśnionego w Chrystusie.

3. Zaczyn, o którym wspomina Jezus, kojarzy się z najważniejszym dla Żydów 
świętem Paschy. W tym czasie należało usunąć z domów wszelki zakwas,
pamiątkę niekwaszonego chleba spożywanego przez Izraelitów uciekających 
z Egiptu. Tymczasem Jezus swoją przypowieścią „znosi” tę tradycję. Oto tu jest 
coś ważniejszego niż Pascha. Syn Boży wyprowadza wszystkich ludzi z niewoli 
grzechu do prawdziwej ziemi obiecanej – do królestwa Bożego, które nigdy nie 
przeminie. Jego Pascha stoi ponad tą pierwszą Paschą: jest wieczna 
i nieodwołalna. 

4. Czym dla mnie jest królestwo Boże? Odległą, mało realną rzeczywistością? Czy 
wyczekiwanym domem? Czy mam świadomość, że jedno z wielu mieszkań 
w domu Ojca jest przygotowane specjalnie dla mnie, i to przygotowane od 
wieków, zanim jeszcze świat powstał? 
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stosunkowo późno, dopiero 
świat Chrystusa. Rychłe 

innymi Księga Daniela. Nie 
Saduceusze, o których czytamy 

Powszechne oczekiwanie 
 na ziemi i odbuduje 

zakwasie, mamy przed 
pierwszych Chrześcijan. 

użyte przez Jezusa, szukali 
wiary. Spróbujmy więc i my 

Testamentu. 
Kiedy słyszymy o drzewie w ogrodzie, które urasta do ogromnych rozmiarów, 

poznania dobra i zła z Edenu, które, choć było tylko 
jednym z wielu, dla pierwszych ludzi okazało się ważniejsze niż wszystkie inne, 

przyczyną odejścia od Boga. Porównując królestwo Boże do potężnego 
iara zniweczy grzech pierworodny  

W gałęziach drzewa ptaki budują gniazda. Przypominamy sobie, jak Noe 
wypuszczał z arki gołębicę, aby się przekonać czy wody potopu już opadły. Kiedy 
ptak nie wrócił, Noe zrozumiał, że gołębica znalazła sobie miejsce na gniazdo, co 

yło wrócić na ziemię. Potem Bóg zawarł z Noem 
Nowego Przymierza ucieleśnionego w Chrystusie. 

Zaczyn, o którym wspomina Jezus, kojarzy się z najważniejszym dla Żydów 
świętem Paschy. W tym czasie należało usunąć z domów wszelki zakwas, na 

niekwaszonego chleba spożywanego przez Izraelitów uciekających  
z Egiptu. Tymczasem Jezus swoją przypowieścią „znosi” tę tradycję. Oto tu jest 
coś ważniejszego niż Pascha. Syn Boży wyprowadza wszystkich ludzi z niewoli 

do królestwa Bożego, które nigdy nie 
przeminie. Jego Pascha stoi ponad tą pierwszą Paschą: jest wieczna  

Czym dla mnie jest królestwo Boże? Odległą, mało realną rzeczywistością? Czy 
jedno z wielu mieszkań  

w domu Ojca jest przygotowane specjalnie dla mnie, i to przygotowane od 
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5.Chrystus często porównuje królestwo Boże do sytuacji z życia

wierzę, że królestwo Boże staje się we mnie już teraz? Że

ziarno już jest we mnie zasiane. Czy pozwalam Jezusowemu

rozrastać się we mnie? Czy pozwalam Chrystusowi, by 

swego królestwa już tu i teraz, nie czekając na śmierć i zmartwychwstanie?
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życia codziennego. Czy 

Że ono już trwa, że jego 

Jezusowemu ziarnku gorczycy 

 mnie wprowadzał do 

zmartwychwstanie? 



 
                                    Wszystkich Świętych 
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 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego 

Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. 

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwa

synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy 

mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Ci

i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».
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Mt 5, 1-12a 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego 

rzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy 

mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się  

i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie». 



 
                                    Wszystkich Świętych 
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Bardzo trudna jest dzisiejsza Ewangelia. Trudno po ludzku zaakceptować,

nazywa błogosławionymi lub, według innego tłumaczenia –

których spotykają najróżniejsze przeciwności. Dzisiaj wspominamy

świętych, do których już należy królestwo niebieskie i którzy

Niewątpliwie to o nich mówi Chrystus w Kazaniu na Górze. Ale

dzisiejsze słowa odnoszą się też do mnie? 

1. Mateusz umiejscawia Kazanie na Górze zaraz na początku 

Jezusa. Ewangelista wyjaśnia wcześniej, że Jezus po powołaniu

obchodził Galileę, nauczając w synagogach, głosząc królestwo

chorych. Wieść o Nim szybko rozniosła się po okolicy i przychodziły

wielkie tłumy. Rozdziały 5, 6 i 7 Ewangelii wg. Mateusza zawierają

określającą, na jakich wartościach opiera się Jego działalność

skierowana i jaki jest jej cel. Czy mnie to interesuje? Czy chcę

opowiada o swojej misji, nawet jeśli wydaje mi się, że nie wszystko

2. Czytamy, że Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Wtedy

Jego uczniowie, a On usiadł i zaczął „ich” nauczać. Ich, czyli kogo?

swoich niedawno wybranych uczniów? Czy tłumy przychodziły

rzeczywiście po to, by słuchać Jego nauczania, czy raczej 

mowa jest adresowana do wąskiej grupki uczniów, to gdzie 

scenie siebie? Wśród tłumów cisnących się u stóp

prawdopodobnie głównie na to, aż Jezus zejdzie i zacznie uzdrawiać

raczej widzę siebie w gronie uczniów, którym było dane zawsze

3. A jeśli moje miejsce jest wśród uczniów, to czy mam

jeszcze jestem na początku „edukacji”? Jeśli nie rozumiem 

przykład dzisiejszej Ewangelii, to dlatego, że jestem uczniem

– dopiero się uczę, dopiero zdobywam wiedzę. 
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zaakceptować, że Jezus 

– szczęśliwymi – tych, 

wspominamy wszystkich 

którzy już oglądają Boga. 

Ale w jaki sposób Jego 

 publicznej działalności 

powołaniu pierwszych uczniów 

królestwo Boże i uzdrawiając 

przychodziły do Niego 

zawierają naukę Jezusa 

działalność, do kogo jest 

chcę słuchać, jak Jezus 

wszystko rozumiem? 

Wtedy przystąpili do Niego 

kogo? Tłumy czy raczej 

przychodziły do Jezusa 

 z żądzy cudu? A jeśli 

 ja umiejscawiam w tej 

stóp góry, czekających 

uzdrawiać chorych? Czy 

zawsze być blisko Mistrza? 

mam świadomość tego, że 

 wielu rzeczy, może na 

uczniem właśnie, nie mistrzem 
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– dopiero się uczę, dopiero zdobywam wiedzę. 

4. Na początku znajomości z Chrystusem Jego uczniowie nie byli jeszcze ani cisi, ani 

chyba specjalnie miłosierni, ani też nie odznaczali się innymi cnotami, o których 

Jezus mówi w Kazaniu. A przecież teraz są w gronie świętych, których wspominamy 

dzisiaj. Nie byli „błogosławionymi” z natury. Stali się takimi dopiero pod wpływem 

Syna Bożego. On przemienił ich serca na pełne miłości i pokoju

do znoszenia prześladowań z Jego powodu. Wreszcie to On sam wprowadził ich do 

swego królestwa. 

 Czy chcę być TAKIM uczniem Jezusa? Zasłuchanym w Niego, zawsze blisko Niego? 

Ufającym Mu bezgranicznie, dającym się prowadzić, słuchającym Jego nauki,

pozwalającym Mu przemieniać moje serce, by z dnia na dzień stawało się

bardziej błogosławione? 

 

 

 

 

 

www.szkolabiblijna.gda.pl 

 

Na początku znajomości z Chrystusem Jego uczniowie nie byli jeszcze ani cisi, ani 

innymi cnotami, o których 

ie świętych, których wspominamy 

natury. Stali się takimi dopiero pod wpływem 

e miłości i pokoju, i uzdolnił ich nawet 

do znoszenia prześladowań z Jego powodu. Wreszcie to On sam wprowadził ich do 

TAKIM uczniem Jezusa? Zasłuchanym w Niego, zawsze blisko Niego? 

słuchającym Jego nauki, 

moje serce, by z dnia na dzień stawało się coraz 
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 Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam 

ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha. 

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej 

Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o Ciało Jezusa. Zdjął Je z krzyża, 

owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze 

nie był pochowany. 

 W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc 

przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro 

weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, 

nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach.

Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: 

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; 

zmartwychwstał”. 
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Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej 

Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o Ciało Jezusa. Zdjął Je z krzyża, 

ął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze 

W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc 

przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro 

a Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, 

nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. 
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 Dzisiaj jest chyba jedyny dzień w roku, kiedy w Ewangelii 

o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Przy okazji wspomnienia

przeżywamy pełnię tajemnicy zbawczego dzieła Chrystusa:

z martwych stanowi sens i wypełnienie krzyżowej męki i

nadzieję na życie wieczne. Pozwala nam też wierzyć, że

szczególnie mocno tęsknią dziś nasze serca, są już szczęśliwi w

1. Było około godziny szóstej. Słońce się zaćmiło, mrok ogarną

przybytku rozdarła się na pół, a Jezus głośno zawołał do Ojca:

wierzam ducha mojego”. Śmierć Syna Bożego na krzyżu jest 

a Ojcem. Na ludzi towarzyszących tej scenie opada mrok: 

w pełni pojąć doniosłości tego, co się w tej chwili dzieje, tylko

 Kiedy ktoś długo choruje i zbliża się godzina jego odejścia

najbliżsi gromadzą się, by mu towarzyszyć w tej ważnej chwili.

czas towarzyszy Jezusowi podczas Jego męki. Jest obecny,

Zbawiciel oddaje Mu swego ducha. Jego śmierć była potrzebna,

cierpienia z powodu rozłąki, wierzyli, że to nie koniec, że kiedyś

ukochane osoby. 

2. Józef, człowiek dobry i sprawiedliwy, zrobił wszystko, co mógł:

troską pochował ciało Jezusa. To był wyraz jego miłości 

sposób, okazując miłość i szacunek Nauczycielowi, Józef 

w dziele zbawienia. 

 Grób Jezusa odgrywa bardzo ważną rolę w scenie Jego zmartw

właśnie puste miejsce po Nim stało się pierwszym dowodem

z martwych Syna Bożego. O to chodzi w naszej wierze, o tę pustkę

jest końcem, ale przejściem – do życia wiecznego. Czy potrafię

poza grób? Czy jestem gotowy na to, by poczuć w sercu radość
www.szkolabiblijna.gda.pl 

 

 czytamy jednocześnie  

wspomnienia wszystkich zmarłych 

Chrystusa: Jego powstanie  

i nam wszystkim daje 

że bliscy, za którymi 

w domu Ojca. 

ogarnął ziemię, zasłona 

Ojca: „w Twoje ręce po-

 sprawą pomiędzy Nim 

 nikt nie jest w stanie  

tylko Ojciec i Syn. 

odejścia ze świata, wtedy 

chwili. Tak samo Ojciec cały 

obecny, tuż obok, kiedy 

potrzebna, byśmy teraz, mimo 

kiedyś znowu spotkamy 

mógł: godnie i z wielką 

 do Chrystusa. W ten 

 miał też swój udział  

zmartwychwstania. To 

dowodem na powstanie  

pustkę grobu: grób nie 

potrafię dziś spojrzeć dalej, 

radość z tego powodu, że, 
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poza grób? Czy jestem gotowy na to, by poczuć w sercu radość z tego powodu, 

że, mimo wszystko, ukochana przeze mnie osoba jest szczęśliwa 

3. A jednak stajemy nad grobami często w poczuciu wielkiej bezradności. Trudno 

poradzić sobie z tęsknotą po ukochanej osobie. Nawet Jezus, w Ewangelii 

wg św. Jana, mówi do Marii Magdaleny: „Nie zatrzymuj mnie”. Wie, że Maria 

kocha Go z całego serca i chciałaby Go zatrzymać przy sobie, dla siebie, w Jego 

ludzkiej postaci. On jednak pragnie podprowadzić ją do innej relacji, innej bliskości.

Jezus żyje, a w Nim żyją ci, którzy od nas odeszli. Tak wierzymy, i ta wiara pozwala 

przetrwać ból rozłąki. Czy godzę się na to, by uznać, że Bóg pierwszy, przede mną, 

ukochał bliską mi osobę? Że dla Niego jest ona tak samo, albo nawet o wiele 

bardziej droga niż dla mnie? I że kiedyś zrozumiem, dlaczego musiało stać się

jak się stało. 
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poza grób? Czy jestem gotowy na to, by poczuć w sercu radość z tego powodu,  

że, mimo wszystko, ukochana przeze mnie osoba jest szczęśliwa – w domu Ojca? 

A jednak stajemy nad grobami często w poczuciu wielkiej bezradności. Trudno 

sobie z tęsknotą po ukochanej osobie. Nawet Jezus, w Ewangelii  

mówi do Marii Magdaleny: „Nie zatrzymuj mnie”. Wie, że Maria 

kocha Go z całego serca i chciałaby Go zatrzymać przy sobie, dla siebie, w Jego 

prowadzić ją do innej relacji, innej bliskości. 

ci, którzy od nas odeszli. Tak wierzymy, i ta wiara pozwala 

na to, by uznać, że Bóg pierwszy, przede mną, 

st ona tak samo, albo nawet o wiele 

zrozumiem, dlaczego musiało stać się tak, 
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 Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy

aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. 

A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną

Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów:

w szabat uzdrawiać, czy też nie?» Lecz oni milczeli. 

uzdrowił i odprawił. 

 A do nich rzekł: «Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do 

wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?» I nie zdołali Mu na to 

odpowiedzieć. 
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przywódcy faryzeuszów,  

wodną puchlinę. 

faryzeuszów: «Czy wolno  

 On zaś dotknął go, 

A do nich rzekł: «Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie 

wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?» I nie zdołali Mu na to 
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 Święty Łukasz po raz kolejny opowiada dzisiaj o uzdrowieniu chorego w szabat. To 

był bardzo ważny element Jezusowej działalności. Dla Żydów szabat jest, i zawsze 

był, najważniejszym dniem tygodnia. Sam Bóg, jeszcze podczas wędrówki przez 

pustynię, nauczył swój naród wybrany, jak należy ten dzień świętować. Dlatego 

też Jezus bardzo świadomie czyni to, co czyni, akurat w szabat. Chce pokazać, 

że On przyszedł od Boga, jest prawdziwie Jego Synem i dlatego jest też Panem 

szabatu. 

1. Jezus przychodzi na szabatowy posiłek do domu faryzeusza. Wie doskonale, 

jaką wagę faryzeusze przykładają do przepisów, zwłaszcza szabatowych. Być może, 

będąc gościem, powinien uszanować zwyczaje gospodarza. On jednak świadomie 

„prowokuje” jego, a także innych gości, którzy śledzili każdy Jego krok i każde Jego 

słowo, szukając, o co Go oskarżyć. Te Jego szabatowe uzdrowienia są głównym 

powodem niechęci faryzeuszów i uczonych w Piśmie do Jezusa. On jednak nie tylko 

nie rezygnuje z uzdrawiania w szabat, ale jeszcze wykazuje swoim przeci

bezpodstawność ich zarzutów. 

2. Faryzeusze i uczeni w Piśmie twierdzą, że w szabat nie wolno uzdrawiać. Jezus 

jednak zupełnie się tym nie przejmuje. Jest miłosierny i zawsze okazuje 

miłosierdzie potrzebującym. Jest bezkompromisowy i w każdej sytuacj

tak, jak należy, nie obawiając się krytyki. 

Czy mam w sobie tyle odwagi, co Jezus? Czy potrafię trwać

wartościach i postępować zgodnie z tym, co mi podpowiada sumienie, nie bojąc się 

negatywnych reakcji ze strony innych? Czy może zdarza mi się

zdaniem jest złe, tylko dlatego, że ktoś inny na mnie nalega? Czy zdarza mi się 

postępować wbrew sumieniu, dlatego że wszyscy tak robią? Dziś jest dobra okazja, 

by poprosić Jezusa o siłę i odwagę do niezłomnego wybierania do

sytuacjach, do niepoddawania się presji innych, do słuchania głosu własnego 
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Święty Łukasz po raz kolejny opowiada dzisiaj o uzdrowieniu chorego w szabat. To 

był bardzo ważny element Jezusowej działalności. Dla Żydów szabat jest, i zawsze 

był, najważniejszym dniem tygodnia. Sam Bóg, jeszcze podczas wędrówki przez 

swój naród wybrany, jak należy ten dzień świętować. Dlatego 

Jezus bardzo świadomie czyni to, co czyni, akurat w szabat. Chce pokazać,  

że On przyszedł od Boga, jest prawdziwie Jego Synem i dlatego jest też Panem 

y posiłek do domu faryzeusza. Wie doskonale, 

wagę faryzeusze przykładają do przepisów, zwłaszcza szabatowych. Być może, 

zwyczaje gospodarza. On jednak świadomie 

każdy Jego krok i każde Jego 

słowo, szukając, o co Go oskarżyć. Te Jego szabatowe uzdrowienia są głównym 

powodem niechęci faryzeuszów i uczonych w Piśmie do Jezusa. On jednak nie tylko 

nie rezygnuje z uzdrawiania w szabat, ale jeszcze wykazuje swoim przeciwnikom 

Faryzeusze i uczeni w Piśmie twierdzą, że w szabat nie wolno uzdrawiać. Jezus 

tym nie przejmuje. Jest miłosierny i zawsze okazuje 

miłosierdzie potrzebującym. Jest bezkompromisowy i w każdej sytuacji postępuje 

Czy mam w sobie tyle odwagi, co Jezus? Czy potrafię trwać przy swoich 

zgodnie z tym, co mi podpowiada sumienie, nie bojąc się 

arza mi się zrobić coś, co moim 

zdaniem jest złe, tylko dlatego, że ktoś inny na mnie nalega? Czy zdarza mi się 

wbrew sumieniu, dlatego że wszyscy tak robią? Dziś jest dobra okazja, 

by poprosić Jezusa o siłę i odwagę do niezłomnego wybierania dobra w takich 

presji innych, do słuchania głosu własnego 
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sytuacjach, do niepoddawania się presji innych, do słuchania głosu własnego 

sumienia. 

3. Jezus nie łamie przepisów: jak sam mówi, On nie znosi Prawa, ale je wypełnia. 

Sensem szabatu nie powinno być skrupulatne przestrzeganie przepisów, ale 

czynienie tego, co jest dobre. Szabat jest pamiątką siódmego dnia, 

odpoczął po stworzeniu świata. A wszystko, co Bóg uczynił w poprzednich sześciu 

dniach, było przecież dobre. Dlatego też Jezus nalega, by właśnie w szabat czynić 

to, co dobre. 

 Chrystus w swoim nauczaniu przypomina o tym, co jest naprawdę

Pierwszym przykazaniem jest miłość do Boga i bliźniego, a wszystko inne na tym 

właśnie powinno się opierać. Jezus uczy nas, byśmy byli otwarci na głos miłości, na 

Jego natchnienia, które zawsze są wezwaniem do czynienia miłosierdzia. 

Faryzeusze w dzisiejszej Ewangelii nie wiedzą, jak odpowiedzieć

Nie nadają na tych samych falach. Jezus przemawia językiem miłości, a nie każdy 

potrafi się w ten język wsłuchać. Czy w moim sercu jest pragnienie, by słuchać 

tego, co mówi Jezus konkretnie do mnie? Co mogę zrobić, by Jego głos był dla mnie 

lepiej słyszalny, wyraźniejszy? 
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jszej Ewangelii nie wiedzą, jak odpowiedzieć na pytanie Jezusa. 

Nie nadają na tych samych falach. Jezus przemawia językiem miłości, a nie każdy 

potrafi się w ten język wsłuchać. Czy w moim sercu jest pragnienie, by słuchać 

mnie? Co mogę zrobić, by Jego głos był dla mnie 
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  Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy

w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział

przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca

mówił do nich: 

 «Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego

przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony

Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie

miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie 

 Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim

przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź

I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.

 Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto

wywyższony». 

 

www.szkolabiblijna.gda.pl   

                    Łk 14, 1. 7-11 

przywódcy faryzeuszów, aby  

opowiedział zaproszonym 

miejsca wybierali. Tak 

pierwszego miejsca, by 

zaproszony przez niego. 

powie ci: „Ustąp temu 

 miejsce. 

ostatnim miejscu. A gdy 

przesiądź się wyżej”. 

współbiesiadników. 

kto się uniża, będzie 
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 Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszej sceny. Jezus

przywódcy faryzeuszów na szabatowym posiłku. Przed chwilą

wodną puchlinę. Teraz z kolei nasza uwaga przenosi

uczestników wydarzenia: przeciwników Jezusa. 

1. Według żydowskiej tradycji, aby właściwie uświęcić szabat,

dniu jedynie powstrzymać się od wszelkich prac. Równie

rozmawiać, a nawet nie myśleć o interesach, o swoich 

skierować umysł i serce w całości do Boga. A co robią przeciwnicy

zarzucają Ma naruszanie przepisów szabatowych? „Śledzą Go”,

szabatu są przepełnieni wrogością i zamyślają zło. Śledzą Nauczyciela,

co oskarżyć. Choć ich ciała odpoczywają, to ich serca i umysły

wyrządzenia krzywdy Człowiekowi, który tak się składa, 

Bogiem. 

 A jak wygląda moje świętowanie dnia świętego, 

zmartwychwstania Chrystusa? Czy odbywa się tylko na zewnątrz?

dniowe święto jest dla mnie okazją, by przebaczyć urazy,

w sercu? By odnowić miłość do najbliższych, zwłaszcza, jeżeli

do jakichś nieporozumień? Jutro jest niedziela. Czy mam

którego lepiej byłoby się pozbyć, by móc ten dzień świętować

w radości? 

2. Jezus zauważył, jak zaproszeni goście wybierają sobie pierwsze

stole. Opowiada im więc przypowieść, używając języka

zebranych: mówi o wstydzie i zaszczycie. Te porównania

wymowne, jak dwa tysiące lat temu. Kto by nie chciał zajmować

miejsca w społeczeństwie? 
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Jezus wciąż jest w domu 

chwilą uzdrowił chorego na 

przenosi się na pozostałych 

szabat, nie wystarczy w tym 

Równie ważne jest, aby nie 

 sprawach, po to, by 

przeciwnicy Jezusa, ci, którzy 

Go”, czyli w święty dzień 

Nauczyciela, by mieć Go o 

umysły aktywnie dążą do 

 że jest jednocześnie 

 niedzieli, pamiątki 

zewnątrz? Czy cotygo-

urazy, jakie może noszę  

jeżeli ostatnio dochodziło 

mam w sercu jakiś ciężar, 

świętować prawdziwie  

pierwsze miejsca przy 

języka zrozumiałego dla 

porównania są teraz tak samo 

zajmować zaszczytnego 
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 A jednak Syn Boży uczy zupełnie innej postawy. Mówi, że zaszczyty tego świata są 

puste i bezwartościowe. Mówi o pokorze, o uniżeniu, jako o źródle prawdziwego 

szczęścia. Kto się uniży, ogołoci, uzna własną małość, 

swoją prawdziwą wartość: piękno dziecka Bożego. Kto stanie w prostocie i nagości 

przed Ojcem, ten dopiero doświadczy, jak wielką godnością obdarzył nas Bóg, jak 

bardzo nas ukochał i wywyższył. Kto nie będzie polegał na sobie, by zdobyć 

zaszczytną pozycję, tego Bóg postawi nad aniołami, ukaże mu całą mo

wywyższającej miłości. Czy ja w to wierzę, czy raczej powątpiewam, że sam Bóg 

o mnie pamięta i mnie wywyższa, i wolę sam dopilnować własnych interesów, 

uważam, że zrobię to lepiej? 
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sam dopilnować własnych interesów, bo 
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  Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi

katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.

i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków

Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary

uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem

chcą. 

 Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się

Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u

zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach.

ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.

 A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem

Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo

nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz,

Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, 

wasz Mistrz, Chrystus. 

Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się

poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony». 
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tymi słowami: «Na 

faryzeusze. Czyńcie więc  

uczynków ich nie naśladujcie. 

ciężary wielkie i nie do 

palcem ruszyć ich nie 

się ludziom pokazać. 

u płaszczów. Lubią 

synagogach. Chcą, by 

Rabbi. 

albowiem jeden jest wasz 

Nikogo też na ziemi nie 

wasz, Ten w niebie. 

 bo jeden jest tylko 

się wywyższa, będzie 
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Kontekst: Omawiana perykopa jest kontynuacją sporów Pana Jezusa 
z faryzeuszami, saduceuszami i uczonymi w Piśmie, które toczono 
w Jerozolimie, niedługo przed Jego męką. Bezpośrednio później Jezus 
wypowiada przestrogi czy nawet groźby (tzw. siedmiokrotne „biada”), 
skierowane do uczonych w Piśmie i faryzeuszów. 
   W tekście można wyróżnić dwie główne części: Charakterystykę 
przywódców judaizmu i przestrogę przed ich wpływem oraz zbiór reguł, 
którym powinni kierować się uczniowie. 
  W pierwszej części należy wyjaśnić następujące kwestie:
1. „Katedra Mojżesza” to metafora dla autorytetu nauczycielskiego, 
wywodzącego się od Mojżesza. W tym wypadku chodzi o autorytet 
uczonych w Piśmie i faryzeuszów. 
2. Dziwne wydaje się to, że Jezus nakazuje zachowywać to, czego nauczają 
faryzeusze. Wystarczy sięgnąć chociażby do Mt 15,1
że odrzuca On faryzejskie przepisy. Komentując ten fragment 
Barclay pisze: „Nie wolno choćby przez moment myśleć, że Jezus wyraża sie 
z aprobatą o wszystkich regułach i przepisach uczonych w Piśmie 
i faryzeuszów. To, co Jezus tu mówi, trzeba by sparafrazować następująco: 
Na tyle, ile uczeni w Piśmie i faryzeusze uczą was przestrzegać wielkich 
zasad Prawa, które Mojżesz otrzymał od Boga, musicie ich słuchać
Studiując wcześniejszy fragment z Ewangelii Mateusza (
zapoznaliśmy sie z tymi zasadami”.  
3. „Ciężary nie do uniesienia”, o których mowa, to drobiazgowe przepisy, 
utrudniające codzienną egzystencję, od których sami nauczyciele potrafią 
się uchylić poprzez swoją znajomość Prawa.  
4. Wydłużane filakterie (rzemyki) i frędzle (cicit) to fragmenty stroju 
świadczące o pobożności. Skórzane rzemyki przytrzymywały pudełeczka 
zakładane na ramię i czoło, w których były ukryte fragmenty Tory. 
Natomiast frędzle miały przypominać o zachowywaniu przykazań. 
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Omawiana perykopa jest kontynuacją sporów Pana Jezusa  
z faryzeuszami, saduceuszami i uczonymi w Piśmie, które toczono  

męką. Bezpośrednio później Jezus 
wypowiada przestrogi czy nawet groźby (tzw. siedmiokrotne „biada”), 

ście można wyróżnić dwie główne części: Charakterystykę 
przywódców judaizmu i przestrogę przed ich wpływem oraz zbiór reguł, 

W pierwszej części należy wyjaśnić następujące kwestie: 
dla autorytetu nauczycielskiego, 

wywodzącego się od Mojżesza. W tym wypadku chodzi o autorytet 

Dziwne wydaje się to, że Jezus nakazuje zachowywać to, czego nauczają 
faryzeusze. Wystarczy sięgnąć chociażby do Mt 15,1-9, żeby zobaczyć,  
że odrzuca On faryzejskie przepisy. Komentując ten fragment Wiliam 

lay pisze: „Nie wolno choćby przez moment myśleć, że Jezus wyraża sie 
z aprobatą o wszystkich regułach i przepisach uczonych w Piśmie  

, trzeba by sparafrazować następująco: 
Na tyle, ile uczeni w Piśmie i faryzeusze uczą was przestrzegać wielkich 
zasad Prawa, które Mojżesz otrzymał od Boga, musicie ich słuchać. 
Studiując wcześniejszy fragment z Ewangelii Mateusza (Mt 5,17-20), 

„Ciężary nie do uniesienia”, o których mowa, to drobiazgowe przepisy, 
utrudniające codzienną egzystencję, od których sami nauczyciele potrafią 

) to fragmenty stroju 
świadczące o pobożności. Skórzane rzemyki przytrzymywały pudełeczka 
zakładane na ramię i czoło, w których były ukryte fragmenty Tory. 
Natomiast frędzle miały przypominać o zachowywaniu przykazań.  
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KOMENTARZ 

5. Tytuł Rabbi (mój panie, mój wielki) świadczył o szacunku i czci dla 
nauczyciela. Jednak niektórzy wymagali dla siebie jeszcze większego 
szacunku niż ten, który należy się rodzicom.  
  
 Druga część perykopy, na zasadzie kontrastu z zachowaniem faryzeuszów 
i uczonych w Piśmie, ukazuje to, czego powinni unikać uczniowie Jezusa:
1. Tytułu Rabbi. 
2. Tytułu Ojciec.  
3. Tytułu Nauczyciel, Mistrz. 
 Wydaje się, że poprzez te określenia, podkreślające osobistą cześć 
i szacunek, Jezus chce wskazać na pewną regułę: Wszelkie tytuły, które 
tworzą podporządkowanie we wspólnocie, stanowią zagrożenie utratą 
świadomości, że funkcja przewodzenia przysługuje wyłącznie Jemu 
samemu. 
 Końcowy werset, wskazując na konieczność służby, przypomina, że 
w chwili sądu i nadejścia królestwa, nastąpi całkowite odwrócenie relacji. 
To nie ci, którzy uważają się za wielkich zostaną wywyższeni, ale właśnie 
pokorni. Wniosek: Warto walczyć o pokorę, żeby nie rozczarować się 
w chwili, gdy zostaniemy zaproszeni do Domu Ojca. 
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) świadczył o szacunku i czci dla 
nauczyciela. Jednak niektórzy wymagali dla siebie jeszcze większego 
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ROZWAŻANIE                     
 

 W czasach Jezusa faryzeusze stanowili bardzo ważną grupę 
cieszącą się szerokim poparciem społecznym. Ponieważ od dawna nie było 
już proroków rozmawiających bezpośrednio z Bogiem, autorytetami 
w kwestiach prawa i przepisów religijnych stali się faryzeusze i uczeni 
w Piśmie. A jednak Jezus zarzuca im w dzisiejszej Ewangelii 
wykorzystywanie zajmowanej pozycji społecznej do własnych celów.
 1. Faryzeusze i uczeni w Piśmie „zasiedli na katedrze Mojżesza”. 
słowach słychać stwierdzenie, że jedni i drudzy samowolnie zajęli ważne 
miejsce i bezpodstawnie uczynili siebie nauczycielami narodu. Katedrą 
Mojżesza było centralne miejsce w synagodze, z którego odczytywano 
i interpretowano Torę. Mojżesza wybrał sam Bóg i rozmawiał z nim twarzą 
w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Z kolei wydaje się, że faryzeusze 
i uczeni w Piśmie gdzieś zagubili Boga, zapomnieli o Nim.
 Wykorzystywanie religii do własnych celów jest wielką pokusą. Choc
takie błahe zdanie skierowane do dziecka: „Nie rób tego, bo cię Bozia 
pokaże” może być bardzo niebezpieczne, może całkowicie zafałszować 
obraz Stwórcy w oczach dziecka. Jeśli ktoś mi ufa, uważa mnie za 
autorytet, zwłaszcza w kwestiach wiary i moralno
uważać, by tego zaufania nie zawieść. 
 2. Jezus ostro krytykuje faryzeuszów i uczonych w Piśmie za obłudę. To 
oni, jako ci, którzy są najbliżej Boga: studiują Jego słowa, przebywają 
w Jego świątyni, powinni wiedzieć, co jest w życiu najważnie
i miłosierdzie, i służba, Bogu i bliźniemu. Tymczasem oni odbierają Bogu 
Jego chwałę, gdyż sami pragną czci i uwielbienia. 
 3. Przesłanie Jezusa jest bardzo proste: wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy 
braćmi. Nie jest tak, że ktoś jest ważniejszy, a ktoś inny mniej ważny. Przed 
Bogiem, Ojcem każdego z nas, wszyscy jesteśmy równi. Jedynym Mistrzem, 
jedynym Nauczycielem Słowa Bożego jest Jezus, Boży Syn. Tylko On 
w pełni poznał i zrozumiał Słowa Ojca. Każdy, kto uczy inac
realizuje własne cele i „nie pochodzi od Boga”. 
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W czasach Jezusa faryzeusze stanowili bardzo ważną grupę 
szerokim poparciem społecznym. Ponieważ od dawna nie było 

Bogiem, autorytetami  
w kwestiach prawa i przepisów religijnych stali się faryzeusze i uczeni  
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Torę. Mojżesza wybrał sam Bóg i rozmawiał z nim twarzą 
rozmawia z przyjacielem. Z kolei wydaje się, że faryzeusze  

zagubili Boga, zapomnieli o Nim. 
Wykorzystywanie religii do własnych celów jest wielką pokusą. Chociażby 

takie błahe zdanie skierowane do dziecka: „Nie rób tego, bo cię Bozia 
bardzo niebezpieczne, może całkowicie zafałszować 

obraz Stwórcy w oczach dziecka. Jeśli ktoś mi ufa, uważa mnie za 
autorytet, zwłaszcza w kwestiach wiary i moralności, muszę bardzo 

Jezus ostro krytykuje faryzeuszów i uczonych w Piśmie za obłudę. To 
Jego słowa, przebywają  

ego świątyni, powinni wiedzieć, co jest w życiu najważniejsze: miłość  
Bogu i bliźniemu. Tymczasem oni odbierają Bogu 

Przesłanie Jezusa jest bardzo proste: wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy 
oś inny mniej ważny. Przed 

Bogiem, Ojcem każdego z nas, wszyscy jesteśmy równi. Jedynym Mistrzem, 
jedynym Nauczycielem Słowa Bożego jest Jezus, Boży Syn. Tylko On  
w pełni poznał i zrozumiał Słowa Ojca. Każdy, kto uczy inaczej niż Jezus, 
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 4. „Największy z was niech będzie waszym sługą.” W tym przejawia się 
prawdziwa ludzka wielkość: nigdy nie uznać siebie za zbyt ważną
wysoko postawioną osobę, by móc służyć innym. Przecież nie podziwiamy 
tych, którzy zasiadają na najwyższych „stołkach”, ale tych, którzy 
najpiękniej potrafią usługiwać bliźnim, całe swoje życie bezinteresownie 
oddają innym, niczego w zamian nie oczekując. Do takiej postawy w głębi 
serca tęsknimy. By móc w szczerej prostocie, z wielką
kowitej wolności dawać siebie braciom, słuchając Bożych natchnień 
i postępując zgodnie z głosem serca. 
 Czy przypominam sobie sytuacje z życia, kiedy zrobiłem dla innych 
coś dobrego, całkowicie bezinteresownie i anonimowo, nie oczekując 
pochwał ani podziękowań? Czy pamiętam radość i lekkość, jaką być może 
wtedy czułem? Czy godzę się na to, co Jezus do mnie dziś mówi, bym był 
sługą? Bym ramię w ramię z Nim służył tym najmniejszym, najbardziej 
potrzebującym? Ale tak naprawdę służył. Nie dawał z siebie teg
mi zbywa, ale to najlepsze, najpiękniejsze, co innym mogę z siebie dać.
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Czy przypominam sobie sytuacje z życia, kiedy zrobiłem dla innych 
dobrego, całkowicie bezinteresownie i anonimowo, nie oczekując 

ziękowań? Czy pamiętam radość i lekkość, jaką być może 
na to, co Jezus do mnie dziś mówi, bym był 

sługą? Bym ramię w ramię z Nim służył tym najmniejszym, najbardziej 
potrzebującym? Ale tak naprawdę służył. Nie dawał z siebie tego, na czym 
mi zbywa, ale to najlepsze, najpiękniejsze, co innym mogę z siebie dać. 


