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Rozważanie Ewangelii Łukasza 

Łuk.  1,1-4 

Bóg użył wielu pisarzy, aby opisać osobę Pana Jezusa i Jego życie na ziemi. 

Łukasz przedstawia Chrystusa jako podobnego do nas Syna Człowieczego, z tą 

jednak różnicą, że był bez grzechu. W Ewangelii Łukasza odnajdujemy wypełnienie 

słów Zachariasza (6,12): "Patrzcie, oto mąż, którego imię brzmi Latorośl". Gdy Duch 

Boży opisuje człowieczeństwo Pana Jezusa, nie pozostawia żadnej wątpliwości co 

do Jego pochodzenia: On jest Synem Bożym (Łuk. 1,35.78; 2,11.49; 3,22). 

W pierwszych czasach chrześcijaństwa wielu próbowało opisać życie Pana 

Jezusa, ale nie były to opisy natchnione. Inspirowana Ewangelia nie jest zwyczajną 

biografią, ale Bożym sprawozdaniem o Chrystusie, które przekazują wybrani przez 

Niego słudzy. 

 Łukasz, z zawodu lekarz (Kol. 4,14), kieruje to sprawozdanie do wierzącego 

Greka, Teofila. Ewangelia Łukasza nie jest chronologicznym opisem zdarzeń, lecz 

ich metodycznym  uporządkowaniem. 

Łuk. 1,5-17 

Łukasz posiadał wiele cech przypominających apostoła Pawła. Obydwaj 

mężowie byli pisarzami inspirowanymi przez Boga. Nie oglądali Pana cielesnymi 

oczyma, ale zostali przez Ducha Świętego pouczeni o wszystkim, co dotyczy Jego 

Osoby. Obydwaj mieli specjalne posłannictwo do narodów, ale nie zapomnieli przy 

tym o narodzie żydowskim. Dlatego na początku tej Ewangelii znajdujemy 

szczegółowy opis ówczesnego położenia Izraela, chociaż w istocie objawia ona łaskę 

Pana Jezusa dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla Żydów.  
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Służba kapłańska w świątyni była sprawowana zgodnie z zaleceniami Dawida, 

a  bałwochwalstwo było wyplenione (1. Kron. 24).  Dom Pana był bogato ozdobiony 

(Łuk. 11,25), ale gdzie było serce narodu i jego przywódców? Jedynie kilka serc było 

oddanych Bogu, m.in. serca kapłańskiego małżeństwa. Małżeństwo to miało jednak 

zmartwienie – było bezdzietne. Sprawa ta była przedmiotem nieustannej modlitwy 

Zachariasza. Jego wytrwałość została poddana ciężkiej próbie. Dopiero wówczas, 

gdy oboje małżonkowie byli w podeszłym wieku, nastąpiło wysłuchanie modlitwy. 

Jakże długo musiał czekać również Abraham na wypełnienie obietnicy, którą 

otrzymał! Mogła ona zostać spełniona dopiero wtedy, gdy zniknęła wszelka ludzka 

nadzieja. Bóg musi niekiedy zabrać nam naturalne i ludzkie wsparcie, abyśmy tego, 

o co prosimy, oczekiwali tylko od Niego. 

Łuk. 1,18-25 

Bóg wysłuchał modlitw Zachariasza, jednak nie od razu przez narodziny długo 

oczekiwanego dziecka. Najpierw zapowiedział je przez jednego ze swoich 

wzniosłych sług. Miało to być nadzwyczajne dziecko: jako Nazyrejczyk od dnia 

swoich narodzin (4. Mojż. 6) miał wypełnić proroctwo Malachiasza oraz przygotować 

drogę Mesjaszowi (4,5-6). 

 Jak zareagował kapłan na nowinę z nieba? Niewiarą. Chciejmy zapytać 

samych siebie, czy i my nie postępujemy podobnie. Gdy Bóg chce wysłuchać naszą 

prośbę, stawiamy przeszkody; gdy błogosławieństwo stoi przed drzwiami – wątpimy. 

Milczący Zachariasz jest obrazem narodu izraelskiego w obecnym czasie. 

Żydzi nie przyjęli Pana Jezusa i dlatego nie są w stanie wielbić Go za zmiłowanie 

nad człowiekiem. Żadna dusza nie może chwalić Boga i z serca Mu dziękować, jeśli 
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nie przyszła jeszcze pod krzyż Golgoty i tam w wierze nie przyjęła Jezusa jako 

swojego Zbawiciela. Czy potrafisz już wysławiać i uwielbiać Pana z głębi serca? Jeśli 

tak, nie zaniedbuj tego! 

Łuk. 1,26-38 

Stulecia wcześniej ten sam anioł Gabriel został posłany na ziemię z pewnym 

zadaniem (Dan. 8 i 9). Już wtedy ogłosił przyjście Mesjasza i Jego odrzucenie (Dan. 

9,52.26). Tu przychodzi z cudowną nowiną do Marii. To, co usłyszała, przekraczało 

jej wyobraźnię. Niemniej pytanie: „Jak się to stanie...?”, świadczy o jej ufającym i 

szczerym sercu (w przeciwieństwie do Zachariasza, por. w. 45). Maria zaufała Bogu: 

„...niech się stanie według słowa Twego” (w. 38). 

Wiersz 31. nie pozostawia żadnej wątpliwości, że przepowiedziany Boski  

Wybawiciel (Jezus – Jehowa jest ratunkiem) jest prawdziwym człowiekiem. 

Równocześnie jest o Nim mowa jako o Synu Bożym (w. 35). Synem Bożym był Pan 

Jezus już w wieczności, zanim stał się człowiekiem. Jako człowiek nie przestał być 

Synem Bożym i pozostał Nim także, gdy jako zmartwychwstały powrócił do nieba.  

Już przed narodzeniem anioł powiedział o Panu Jezusie: „...to, co się narodzi, 

będzie święte...”. To, że stał się prawdziwym człowiekiem, nie połączyło Go jednak w 

żaden sposób z upadłą naturą człowieka. On jest święty nie tylko w swojej boskiej 

naturze, ale także w swoim człowieczeństwie. Gdyby było inaczej, jakże mógłby stać 

się naszym Zastępcą i Wybawicielem? (1. Piotra 1,18-19). Panie Jezu, zaprawdę 

godny jesteś uwielbienia! 

Łuk. 1,39-55 
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Dwie niewiasty, przez Boga szczególnie obdarzone łaską, spotykają się. Maria 

odwiedza swoją krewną. Szczęście obydwu jest niezmiernie wielkie, ale żadna z nich 

nie zapomina o swojej pozycji. Wiedzą, że osobiście potrzebują Wybawcy, który ma 

się narodzić, tak samo jak każdy inny człowiek (w. 47). Do nich także odnoszą się 

słowa: "wszyscy zgrzeszyli" (Rzym. 3,23). Obie mają świadomość, że są naczyniami 

łaski i błogosławieństwa. Maria mówi: "Oto bowiem błogosławioną zwać mnie będą 

wszystkie pokolenia”. W żadnym razie nie nazywa siebie samej błogosławiącą ani 

udzielającą błogosławieństwa.  

Pieśń Marii jest bardzo podobna do modlitwy Anny (1. Sam. 2). Obydwie 

niewiasty sławią z jednej strony świętość, a z drugiej miłosierdzie i łaskę Boga. Jedno 

nie wyklucza drugiego. Miłosierdzie, wymienione w tym rozdziale pięć razy (w. 

50.54.58.72.78), oraz łaska towarzyszyć nam będą w tej Ewangelii na każdym kroku. 

Pamiętajmy jednak, że Bóg nie okazuje ich nigdy kosztem swojej świętości. Życie 

Pana Jezusa, pełne łaski w stosunku do ludzi, można zatytułować: „z  wyjątkiem 

grzechu" (Hebr. 4,15). 

Po wzajemnym pokrzepieniu się Maria i Elżbieta rozstały się, aby na swoich 

miejscach wypełniać zadania dane im od Boga. 

 

Łuk. 1,57- 66 

„Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa” (w.37). Elżbieta, o której 

czytamy, że była bezpłodna i w podeszłym wieku, urodziła syna. Czy możemy 

wyobrazić sobie jej radość? 
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Wraz z narodzeniem największego proroka (Łuk. 7,28) kończy się 

doświadczanie Zachariasza. Kiedy Zachariasz pisemnie potwierdził, że zaakceptował 

wszystko, co przekazał mu anioł („Jan jest imię jego”), jego język rozwiązał się. Jaki 

był rezultat tej kary za grzech? Zachariasz uwielbia Boga. Boża kara nie była więc 

daremna. Jak to wygląda w naszym przypadku? Czy Bóg może z nami osiągnąć 

swój cel? A może nasze serce sprzeciwia się Bożemu działaniu? 

Jan oznacza: „Pan jest łaskawy”. Jaka łaska ze strony Boga była związana z 

tym imieniem! On miał przygotować drogę Temu, który był „pełen łaski i prawdy” i z 

którego pełni „wszyscy wzięliśmy, i to łaskę za łaską” (Jana 1,14.16). 

Wraz z narodzeniem Jana Bóg znowu zaczął zajmować się swoim ludem. 

Wszyscy, którzy o tym słyszeli, odczuli to. Ludzie widzieli palec Boży w tym 

zdarzeniu. Zastanawiali się: „Kimże będzie to dziecię?”.   

Łuk. 1,67-80 

Z serca Zachariasza usunięte zostały wszelkie przeszkody i mógł zostać teraz 

napełniony Duchem Świętym. Jak wielkich rzeczy dokonał Bóg w tej rodzinie: 

dziecko, matka i w końcu ojciec zostali naczyniami wypełnionymi przez Ducha 

Świętego (w. 15,41,67).  

W uwielbiającej pieśni szczęśliwego ojca przedmiotem chwały nie jest 

narodzony syn, lecz wypełnienie obietnic Bożych przez przyjście Chrystusa na świat. 

Pan Jezus jest zawsze przedmiotem uwielbienia wierzących i pozostanie Nim na 

wieczność. Zbawiciel jeszcze nie przyszedł, ale narodzenie Jana oznaczało początek 

tego cudownego wydarzenia (zbawienie, pokój, ratunek od wroga, przebaczenie 

grzechów).  
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Zachariasz prorokuje. Natchniony Duchem Świętym mówi o rzeczach, które 

nadejdą. Żydzi nie zaznali jeszcze w tamtym czasie wybawienia od swoich wrogów. 

Znajomość zbawienia i przebaczenia grzechów objęła tylko małą liczbę spośród ludu 

izraelskiego. We wstępie Dziejów Apostolskich widzimy zgromadzonych tylko stu 

dwudziestu wierzących Żydów (Dz. Ap. 1,15). Naród jako całość nie był gotowy na 

przyjęcie Syna Najwyższego.  

Jan, jako Nazyrejczyk Boży od łona swojej matki, żył w odosobnieniu, nawet z 

dala od swojej rodziny. Rzeczywiście był to prorok, który miał charakter Eliasza (por. 

1. Król. 17,3). 

Łuk. 2,1-7 

Według proroctwa Micheasza było jasne, że Mesjasz narodzi się w Betlejem 

(Mich. 5,1), ale Maria z Józefem mieszkali na północy kraju, w Nazarecie. Bóg 

przemawiał przez usta proroków i On też zatroszczył się o to, aby Jego słowa się 

wypełniły. Posłużył się cesarzem Augustem, którego silne panowanie rozciągało się 

praktycznie nad całym ówczesnym światem. Cesarz wydał zarządzenie o spisie 

ludności i Józef z Marią, którzy byli z rodu Dawida, musieli iść do miasta Betlejem. 

Bóg nie był zainteresowany spisem, ale wypełnieniem swego słowa. Cesarz 

oczywiście nie domyślał się tego, jak ważne było ustalenie tej daty, aby Ten, o 

którym mówili prorocy i który będzie kiedyś rządził całym światem, mógł się narodzić 

w tym mieście. Gdy Bóg wypełnia swoją wolę, wszystko jest do Jego dyspozycji – 

czy to cesarz, czy ryba jak w przypadku Jonasza, czy też oślica Bileama.  

Proroctwo Izajasza wypełniło się w bardzo prymitywnej miejscu (Izaj. 9,5-6): 

„Dziecię narodziło się nam (…) i nazwą go: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Książę 
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Pokoju”. Syn Boży, Król Izraela, leży w żłobie jako dziecko bardzo biednych ludzi! 

Czy nie porusza to naszych serc? 

 Łuk. 2,8-20 

Nawet jeśli narodzenie Jezusa zostało ukryte przed oczami świata i nastąpiło 

bez rozgłosu, to niebo nie mogło przemilczeć tego faktu. Kiedy Pan i Zbawiciel leżał 

w żłobie, chwała Jego opromieniła prostych pasterzy. Każdy człowiek jest 

grzesznikiem i kiedy staje w świetle Bożym, ma powody, aby się bać. Ale anioł 

przyszedł z dobrą nowiną, która była przeznaczona dla takich właśnie ludzi. Dlatego 

powiedział do pasterzy: “Nie bójcie się”.  

Jeden z aniołów przyniósł dobrą nowinę, a całe zastępy niebieskie sławiły 

przyjście tego dziecka na świat. Wiedziały bowiem, że przez Niego Bóg zostanie w 

pełni uwielbiony, a Jego cierpienie i śmierć stworzą podstawy do prawdziwego 

pokoju na tym świecie. Bóg ujął się nie za aniołami, lecz za upadłymi ludźmi. Chciał 

nas zbawić i przyprowadzić do siebie „według woli swojej” (Efez. 1,5-7). 

„Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu” (w. 

19). Czy my też jesteśmy poruszeni, gdy słyszymy o Panu Jezusie? Czy słowa 

mówiące o tej cudownej Osobie rozweselają nasze serca? Czy zachowujemy te 

słowa w naszych sercach? 

Łuk. 2,21-38.  

Chociaż Syn Boży „narodził się z niewiasty i podlegał zakonowi” (Gal. 4,4),to 

łaska, która jest znamienną cechą Ewangelii Łukasza, nie ograniczała się jedynie do 

Żydów. Rodzice wypełnili wszystko to, co było zapisane w zakonie (3. Mojż. 12). Ich 
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skromna ofiara uświadamia nam, w jak ubogim środowisku narodził się Pan Chwały 

(2. Kor. 8,9).  

Bogobojny Symeon żył w czasie, kiedy wola Boża nie była jeszcze w pełni 

objawiona i zapisana w Jego Słowie. Symeon był jednak prowadzony i pocieszany 

przez Ducha Świętego. Jak wielki kontrast występuje pomiędzy opisem w wersie 27 i 

29!  

Rodzice naszego Pana postępowali według zakonu. Zakon nie był jednak w 

stanie dać człowiekowi upragnionego pokoju i odprawić go z błogosławieństwem. 

Musiał przyjść Ten, który przez swoją śmierć wykupił nas od przekleństwa zakonu 

(Rzym. 8,3). Duch Święty otworzył Symeonowi oczy, tak że mógł zobaczyć znacznie 

więcej niż inni Żydzi. W wierszu 10. czytamy, że anioł powiedział: „...zwiastuję wam 

radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu” (izraelskiego). Symeon widzi 

zbawienie „przed obliczem wszystkich narodów” (w. 31). Wiersz 32. stawia inne 

narody przed Żydami, co wskazuje na odrzucenie Pana przez Jego naród (w. 34 i 

35).  

W Jerozolimie było jeszcze jedno serce wypełnione obietnicą przyjścia 

Zbawiciela – serce prorokini Anny. Także i ona mogła zobaczyć na własne oczy 

Tego, który był dla niej wszystkim.  

Łuk. 2,39-52 

Pan Jezus nie wychował się ani w Jerozolimie, ani w Betlejem, lecz w 

Nazarecie, które było miastem wzgardzonym przez naród izraelski (Jana 1,46). 

Pobytowi w tym mieście zawdzięczał pogardliwy przydomek "Nazarejczyk".  
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Pan Jezus przyjął pod każdym względem naturę człowieka, ale nie posiadał 

naszego grzesznego ciała. W tej naturze wzrastał duchowo i psychicznie, począwszy 

od wieku dziecięcego, poprzez wiek młodzieńczy, aż do wieku dojrzałego. Chociaż 

był Bogiem, rozwijał się tak, jak każdy człowiek (w. 40-52). Niemniej zawsze był 

doskonały – czy to jako dzieciątko w żłobie, czy jako dziecko, młodzieniec, czy też 

jako mężczyzna.  

W wierszach 41-52 Łukasz przedstawia jedyny w swoim rodzaju, wspaniały 

obraz Osoby  prawdziwego Boga i człowieka! Od wczesnej młodości Pan Jezus był 

świadomy swojej społeczności z Ojcem, dlatego nade wszystko było dla Niego 

ważne to, by być w tym, "co jest Ojca". Jednak jak przystało na jego młody wiek, nie 

usiadł pośród uczonych, aby ich pouczać, ale słuchał ich i pytał, choć był 

wszechwiedzącym Synem Bożym. Kiedy rodzice nie rozumieli Go – nie pouczał ich 

w żaden sposób, lecz uznał ich rodzicielską władzę, poszedł z nimi i był im uległy. 

Jakiż to przykład dla nas wszystkich! 

Łuk. 3,1-14 

Prorocy byli przeważnie posyłani do narodu w czasach jego upadku, aby ludzi 

przyprowadzić do posłuszeństwa względem Boga. Wiersze 1 i 2 są potwierdzeniem 

takiego stanu. Naród izraelski był w niewoli. Poszczególne części, na jakie został 

podzielony, znajdowały się pod obcym panowaniem. Rządy nad całością sprawował 

rzymski cesarz. Okoliczności te wywierały wpływ na służbę najwyższych kapłanów. 

Posłanie ostatniego wielkiego proroka Starego Testamentu nie było już takie 

same jak jego poprzedników. Nie przypominał narodowi przykazań Bożych, bo nie 

miało to już sensu. Jan głosił pokutę, aby przygotować serca na przyjście Pana. 
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 Pokuta jest sprawą sięgającą głębin serca. Nie wystarcza sam tylko żal z 

powodu popełnionych grzechów. Prawdziwa pokuta przejawia się w zwrocie do 

nowego, zmienionego życia (wiersz 10-14). Zewnętrzna forma pobożności i 

uprzywilejowana duchowo pozycja jak np. fakt, że za „ojca mamy Abrahama” (mamy 

wierzących rodziców) w żaden sposób nie mogą zastąpić pokuty i uczynić jej 

zbędną. Pomyślmy o tym, że zasada ta obowiązuje także dzisiaj, w czasie łaski. W 

wierszu 6. czytamy, że dobra nowina skierowana jest nie tylko do Żydów, ale do 

"wszystkich ludzi". 

Łuk. 3,15-20 

Oprócz Symeona i Anny było w Izraelu więcej serc, które czekały na 

Mesjasza. Zadawane przez wielu pytanie, czy ten szczególny prorok, który chrzci 

nad Jordanom to Chrystus, jest tego potwierdzeniem. Jan, który rozpoznał 

przemyślenia ludu, wyjaśnia tę sytuację słowami: „Ja chrzczę was wodą (…). On 

Was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”. 

Co oznaczają chrzty Pana Jezusa? Obydwa wydarzenia są z Nim związane, 

lecz są oddalone od siebie w czasie. Chrzest Duchem Świętym jest związany z Jego 

pierwszym przyjściem na świat. Po dokonanym dziele Jezus musiał opuścić ziemię, 

aby wypełnić „obietnicę Ojca”, o której powiedział uczniom. W dzień Zielonych Świąt 

stał się wielki cud. Duch Święty zstąpił na ziemię, aby zamieszkać w Zgromadzeniu, 

które tworzą wszyscy wierzący oraz w każdym członku tego Zgromadzenia z osobna. 

Chrzest ogniem jest związany z drugim widzialnym przyjściem Pana Jezusa 

na ziemię. On Przyjdzie, aby objąć rządy, dlatego najpierw będzie musiał oczyścić 

ziemię przez sąd (ogień), aby przygotować ją na swoje panowanie. 
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Łukasz nie pisze o wszystkich tych wydarzeniach według rzeczywistej 

kolejności. Zamiast tego wiąże ze sobą fakty, stanowiące duchową całość (por. 3,1-

20). Służba Jana Chrzciciela, głosiciela pokuty, dobiegła końca wraz z jego 

uwięzieniem. W Panu Jezusie rozpoczęło się coś nowego: służba łaski. 

Łuk. 3,21-38 

Przed oficjalną służbą Pan Jezus dał się ochrzcić. Łaska spowodowała, że 

stanął obok tych, którzy potrzebowali się ochrzcić chrztem pokuty z powodu grzechu. 

Chociaż Pan Jezus nie znał grzechu, przez swój czyn pobudził innych do tego, aby 

wybrali drogę prowadzącą do życia. Utożsamił się ze skruszonymi grzesznikami.  

Jezus modlił się. Jak wiele widzimy w Nim cech człowieka! W tej Ewangelii 

bardzo często znajdujemy ten wyraz społeczności Pana Jezusa z Jego Bogiem 

(5,16; 6,12; 9,18.29; 11,1; 22,32.41). Już w wieczności odwieczny Syn miłości Boga 

stanowił Jego rozkosz i radość. Także i teraz, gdy Jego Syn jako doskonały człowiek 

żył na ziemi, znalazł w Nim upodobanie, czego nie omieszkał zaznaczyć wobec 

wszystkich. Czy możemy choć trochę zrozumieć uczucie Ojca, kiedy przedmiot swej 

miłości oglądał w takim uniżeniu? 

Dlaczego rodowód Jezusa zapisany jest w tej Ewangelii na początku Jego 

oficjalnej służby, a nie na początku życia? Dlatego, że nie chodzi tutaj o złożenie 

dowodu na to, że Pan Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, lecz o dowiedzenie, że 

Ten, którego Bóg nazwał swoim Synem, jest prawdziwym człowiekiem. 

Przedstawiony tu rodowód jest tak właściwie rodowodem Marii. Jezus był, “jak 

mniemano”, synem Józefa. W rzeczywistości jednak Pan Jezus swoje 

człowieczeństwo zawdzięczał relacji z Marią, a nie z Józefem.  
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Łuk. 4,1-13 

Pełen Ducha Świętego został Pan Jezus zaprowadzony na pustynię. Liczba 

czterdzieści mówi w Biblii o wypróbowaniu. Tu udowodnił On, że jest zdolny przez 

swoją śmierć zwyciężyć diabła.  

Trzy pokusy są obrazem naturalnych pragnień, światowych pożądliwości i 

ludzkiej chwały. Pierwszy człowiek zawiódł w tych trzech próbach: „A gdy kobieta 

zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne 

pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc” (1. Mojż. 3,6).  

Kiedy Pan Jezus dwukrotnie odpowiedział diabłu Słowem Bożym, ten również 

próbował podejść Go cytatem z Biblii. Słowa, których użył diabeł, nie były 

sfałszowane. Niemniej jednak, kiedy nie bierzemy Boga za słowo, ale chcemy 

sprawdzić, czy rzeczywiście mówi prawdę i dotrzymuje swoich obietnic, to kusimy 

Boga, wystawiamy Go na próbę. Jak wygląda nasza ufność i poddanie się Jego 

Słowu?  

Diabeł odstąpił od Pana na pewien czas. Pod koniec Jego oficjalnej służby na 

ziemi diabeł użył wszelkich środków, aby zatrzymać Go w drodze na Golgotę. 

Wiedział bowiem, że śmierć Jezusa oznaczać będzie jego ostateczną klęskę.  

Dzisiaj stoimy w obliczu dokonanego dzieła na krzyżu. Dlatego wezwani 

jesteśmy, aby przeciwstawiać się diabłu (Jak. 4,7; 1. Piotra 5,8.9). Jak to czynić? 

Uzbroić się w Słowo Boże i trwać w posłuszeństwie. 

Łuk. 4,14-30 
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Kuszenie Pana Jezusa przez szatana poprzedzało Jego oficjalną służbę, 

podobnie jak wydarzenia w Getsemane poprzedzały męki Golgoty. Jego działalność i 

postępowanie opierały się na zwycięstwie nad przeciwnikiem. W Nim, Tym 

posłusznym człowieku, nie znajdujemy nic, co mogłoby ograniczyć moc i działanie 

Ducha Świętego. Tak więc został zaprowadzony do Galilei, aby w tej wzgardzonej 

części kraju rozpocząć służbę.  

Spośród ewangelistów jedynie Łukasz opisuje pobyt Jezusa w synagodze 

Nazaretu. Tam Chrystus przeczytał słowa proroka Izajasza, które mówiły o upadku 

narodu i jego odbudowie po wcześniejszym sądzie. Wybrał z tego fragmentu wiersze 

dotyczące Jego osoby i działania w łasce. W pewnym momencie przerwał w środku 

zdania. O dniu pomsty nie przeczytał. Pan przyszedł w łasce i w prawdzie. Sąd 

odłożył na czas późniejszy. Całe Jego życie było wypełnieniem tego wiersza poprzez 

słowa i czyny.  

A jaka była reakcja Jego rodaków? Niewiara, zamiast aprobaty i radości z 

powodu wypełnienia się słów proroków. Co uczynił Pan? Nie bronił się w swej mocy, 

lecz wskazał na łaskę Bożą, z którą już wtedy, po odrzuceniu jej przez Izraela, 

zwrócił się do narodów. Niestety, prawda nie osiągnęła ich serc. Czy ludzie ci swoją 

postawą nie objawili myślenia całego narodu? Gdyby tylko mogli, natychmiast by Go 

zgładzili, ale Jego czas jeszcze nie nadszedł. 

Łuk. 4,31-44 

W Jego słowach była moc. Czy mogło być inaczej? Słowo Boże było głoszone 

przez samego Boga, który objawił się w ciele jako człowiek. Chociaż dzisiaj Słowo 

Boże nie jest głoszone osobiście przez Syna Bożego, to Biblia, którą trzymamy w 
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rękach, ma ten sam autorytet i moc. Słowo to jeszcze dzisiaj chce i może działać w 

ludzkich sercach. Aby było to możliwe, musimy przyjąć je jako Słowo od Boga (1. 

Tes. 2,13). 

 Celem służby Pana Jezusa było obwieszczenie wszystkim ludziom radosnej 

nowiny (w. 43-44). On potwierdzał swoje słowa cudami.  

Pierwszym cudem, który opisuje Łukasz, jest wypędzenie demona. Prawdziwa 

wolność następuje wtedy, gdy zniszczony zostaje korzeń grzechu. Ta zasada 

obowiązuje także każdego wierzącego, który zgrzeszy. Oznacza to, że należy dojść 

do sedna zła i osądzić je.  

Czy gorączka (w. 38) nie jest obrazem stanu, w który człowiek popadł wskutek 

grzechu? Bez prawdziwego pokoju, zaniepokojone przez złe sumienie serce 

człowieka szuka szczęścia w tym świecie, który jest pełen chaosu i pośpiechu. Ale 

Ten, który na krzyżu zniszczył korzeń niepokoju, grzech, może dać pokój i 

odpocznienie. Kto otrzyma tak wspaniały dar, może przebywać w bliskości Pana i 

Jemu służyć. Co za przywilej! 

Łuk. 5,1-11 

Pan Jezus nie przemawiał tylko w synagogach. Wszędzie tam, gdzie tłumy 

chciały Go słuchać,  był gotowy zaspokoić potrzeby serc. Jednak mimo otaczającej 

Go rzeszy ludzi, nie przeoczał także jednostki. Tak było z Piotrem, który potrzebował 

Jezusa. Kiedy Jezus wsiadł do łodzi, aby uczyć tłumy zgromadzone nad jeziorem, 

wypowiedziane słowa były skierowane nie tylko do siedzących nad jeziorem, ale 

także do rybaków.  
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Nie było to pierwsze spotkanie Piotra z Panem. W Ewangelii Jana  w rozdziale 

1 czytamy, że przyprowadził go do Pana Jezusa jego brat Andrzej, ale Piotr nie 

poznał jeszcze siebie. Aby dotrzeć do jego serca, Pan musiał przemówić do Piotra 

przez cud. Jako zawodowy rybak nie zarzuciłby sieci na słowa zwykłego cieśli. 

Jednak na słowo Mesjasza gotów był to uczynić, pomimo pewnych wątpliwości, które 

wyraził, mówiąc o swoim nieudanym połowie.  

 W obliczu tak obfitego połowu Piotr nie tylko poznał, kogo ma przed sobą, ale 

ujrzał siebie samego w świetle Bożym. „Ja wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w 

ciele moim, dobro...” (Rzym. 7,18). Pan, który wiedział, że na krzyżu nie tylko zapłaci 

za nasze grzechy, ale także zostanie uczyniony za nas grzechem, mógł 

odpowiedzieć Piotrowi: „Nie bój się”.  

Kto przestał oczekiwać od siebie czegokolwiek dobrego i wie, że jego stary 

człowiek zakończył swoje istnienie na krzyżu, jest zdolny do służby dla Pana (Rzym. 

6,6.11). 

 

Łuk. 5,12-26 

Trąd jest następnym obrazem na to, co grzech uczynił z człowiekiem. Chory 

był cały zanieczyszczony. Wiara tego człowieka była niewielka, ale ponieważ zwrócił 

się do właściwej osoby, nie zawiódł się. Słowo Pana wystarczyłoby, aby został 

uzdrowiony. Jednak miłość nie ogranicza się do minimum potrzeb człowieka, lecz 

chce pokazać mu całą łaskę Bożą – Zbawiciel wyciąga swoją rękę i dotyka chorego 

(por. Łuk. 4,40; 5, 15). Jako Bóg Pan stał ponad zakonem, ale jako człowiek był mu 
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poddany (w. 14; 3. Mojż. 14). Jako człowiek również szukał wciąż na nowo 

sposobności, aby być sam na sam ze swoim Ojcem.  

Grzech uczynił człowieka bezsilnym i zupełnie niezdolnym do tego, aby sobie 

pomóc. Tę prawdę unaocznia nam położenie sparaliżowanego. Prawdziwym 

korzeniem wszelkiej duchowej słabości jest grzech. To dlatego Pan Jezus najpierw 

zajmuje się tą chorobą. Jaką wartość miałoby bowiem dla Boga zdrowe ciało 

człowieka z obciążonym grzechem sumieniem? Faryzeusze sprzeciwiali się, ale aby 

mogli zobaczyć, że stał przed nimi sam Jehowa ze Starego Testamentu, Pan 

uzdrowił chorego także z cielesnej dolegliwości.  

Sportretowani w tym rozdziale czterej mężowie są dla nas wzorem: dla 

prawdziwej wiary żadne przeszkody nie są zbyt duże, aby nie można było ich 

pokonać. Inaczej miała się rzecz z przyglądającymi się. Podziwiali nadzwyczajne 

rzeczy, które działy się za sprawą Pana Jezusa, ale zabrakło im tego, co istotne – 

rozpoznania swoich osobistych grzechów i ratującej wiary w Zbawiciela.  

Łuk. 5,27-39 

Większość Żydów pogardzała celnikami, którzy zatrudnieni przez mocarstwo 

okupacyjne często postępowali w pracy niezgodnie z prawem. Niemniej łaska nie 

uważa nikogo z ludzi za niegodnego lub zbyt grzesznego. Tak było z celnikiem, 

którego Pan Jezus chciał uczynić swym uczniem. Lewi nie czekał długo z 

odpowiedzią na zaproszenie Pana: „Pójdź za mną”. Dla Pana Jezusa zostawił 

wszystko. Nie chciał też tej niezasłużonej łaski zatrzymywać tylko dla siebie. Jego 

serce było oddane drugim. Wyprawił więc wieczerzę dla Pana i zaprosił wielu gości.  
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Dzisiaj, tak samo jak wtedy, są ludzie, którzy gorszą się drogami łaski. Sami 

uważają się za sprawiedliwych i przeszkadzają innym w korzystaniu z niej. Słowa: 

„Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych”, każdy 

może odebrać jako pomoc.  

Podwójne podobieństwo, przedstawione w wersetach 36-38, pokazuje, że 

niemożliwe jest pogodzenie zakonu z łaską. Zakon stawiał żądania wobec ludzi, nie 

mógł im jednak pomóc, ponieważ człowiek nie jest w stanie sprostać Bożym 

wymaganiom. Łaska natomiast zakłada zupełną bezsilność człowieka. Jeżeli ma on 

otrzymać pomoc, to tylko w ten sposób, że sam Bóg wypełni wszystko, co jest 

potrzebne do jego zbawienia. Bóg uczynił to rzeczywiście w swoim Synu, którego 

posłał na świat. Niemniej jednak większość ludzi woli stare wino. Dlaczego? Dlatego, 

że zakon żąda od człowieka, aby wypełniał przykazania, a człowiek woli raczej je 

czynić, niż uznać swoją niemoc i bezsilność. 

Łuk. 6,1-11 

Fragment ten przedstawia nam dwa wydarzenia. Obydwa miały miejsce w 

sabat. Są to następne dowody na to, że młodego wina nie wlewa się do starych 

bukłaków oraz że przywódcy ludu woleli stare wino.  

Oto Pan sabatu idzie przez pola. A co robią Jego uczniowie? Czynią użytek z 

tego, co Bóg przewidział w Starym Testamencie dla biednych (5. Mojż. 23,25). Tak, 

w taki właśnie sposób zwolennicy prawowitego króla, który zajął miejsce 

wzgardzonego, musieli zaspokajać swój głód! 

Następnym razem Pan, zanim uczynił cud, publicznie postawił Żydom pytanie. 

Przez nie objawił z jednej strony stan ich serc, a z drugiej, kim jest Bóg. Ich zamysły 
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były złe. Chodziło im nie tyle o przestrzeganie sabatu, ile o usunięcie Pana Jezusa. 

Czy uzdrowienie, którego dokonał Jezus, było rzeczywiście zabronione przez Boga? 

Czy był to czyn niegodny Jego Osoby? Przeciwnie! Cud ten był raczej objawieniem 

tego, jaki jest Bóg. Czy Bóg nie czyni zawsze tego, co dobre? Samo wprowadzenie 

sabatu wskazuje już na to, jak bardzo Bóg miłuje czynienie dobra. Jest to dowód na 

 to, że pragnie On wprowadzić swój lud w swoje odpocznienie.  

Jaki wpływ miało dokonanie tego cudu na ich niewiarę? „Lecz oni pełni 

szaleństwa, rozmawiali między sobą”. To była wprawdzie jednomyślność i 

społeczność, ale na pewno nie z Bogiem. Taka była odpowiedź tych ludzi na to, że 

Bóg w świecie zrujnowanym przez grzech człowieka i podstępy diabelskie, chciał 

czynić dobrze, także w sabat!  

Łuk. 6,12-19 

Czy widzisz, jak zależny od Boga Syn Człowieczy, stoi znowu przed nami? 

Jawna wrogość religijnych przywódców (w. 11) skłoniła Go do rozmowy z Bogiem w 

odosobnieniu od ludzi. Jeszcze jedna sprawa skłoniła Pana do modlitwy: powołanie 

dwunastu uczniów, których nazwał apostołami. Chciał działać, będąc kierowany 

przez Boga. Obyśmy więcej podążali za tym doskonałym przykładem! To właśnie 

tutaj tkwi źródło siły, mądrości, zrozumienia i wszystkiego, czego potrzebujemy, aby 

móc wypełnić nasze zadania (1. Król. 3,9; Przyp. 5,5-6). 

Kiedy Pan zszedł z góry, znowu został otoczony przez tłum jak poprzednio. 

Pan Jezus jest punktem centralnym, wokół którego koncentrują się wszelkie potrzeby 

ludzi. Jest źródłem, z którego pochodzi wszelkie dobro. Do dzisiaj nic się z tego nie 

zmieniło. Niemniej jest On także Osobą, którą powinniśmy naśladować i której winni 
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jesteśmy posłuszeństwo. Wtedy będziemy doświadczali Jego działania nie tylko w 

czasie doświadczeń, ale stale będziemy korzystać z Jego błogosławieństw. 

Przywódcy ludu nie mieli zamiaru przyznać Panu Jezusowi tego centralnego 

miejsca. Widok gromadzących się wokół Niego ludzi pobudzał ich do zazdrości. Czy 

dzisiaj jest inaczej? Czy Pana Jezusa nie wyparto już dawno z należnego Mu 

miejsca? Czy nie usunięto Go z chrześcijaństwa? A jakie jest Jego miejsce w Twoim 

osobistym życiu? 

Łuk. 6,20-38 

Teraz Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów – nie tylko do dwunastu 

apostołów, ale do wszystkich, którzy chcieli być posłuszni Jego pouczeniom (w. 27). 

W przeciwieństwie do ewangelisty Mateusza, Łukasz wspomina tylko cztery 

błogosławieństwa, przeciwstawiając im za każdym razem przestrogę „biada”. W 

Ewangelii Mateusza podobne przestrogi znajdziemy dopiero w 23. rozdziale. Pan jest 

tu ukazany jako prorok, o którym Mojżesz mówił: „Proroka takiego jak ja...” (5. Mojż. 

18,15). Mojżesz także przedstawił narodowi błogosławieństwa i przekleństwa (5. 

Mojż. 11,26). Jeszcze w innych aspektach wersety te różnią się od odpowiadającego 

im fragmentu z Ewangelii Mateusza. Wskazuje to na charakter tej Ewangelii. Pan 

Jezus zwraca się do słuchających w sposób bezpośredni: „Błogosławieni jesteście 

wy...”, “Biada wam...”.  Wszystko ma wyraźnie osobisty charakter. Nie chodzi tu tak 

bardzo o różne grupy ludzi: Żydów, celników, narody, lecz o wszystkich ludzi, 

grzeszników (w. 32-34). Tak więc przyjmijmy te wiersze jak wypowiedziane 

bezpośrednio do nas.  
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„Bądźcie miłosierni (por. Mat. 5,48), miłujcie, czyńcie dobrze, pożyczajcie, nie 

sądźcie, dawajcie, odpuszczajcie...”. Nawołuje nas do tego Bóg wszelkiej łaski, Ten, 

który jest dobry nawet dla niewdzięcznych i złych. Jak dobry był On dla nas już 

wtedy, gdy jeszcze nie byliśmy zbawieni! A co obiecuje ten Dawca wszelkiego 

dobrego daru tym, którzy tak postępują? Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i 

przepełnioną. Czy potrzeba nam czegoś więcej? 

Łuk. 6,39-49 

Zasady, o których mówi nam Pan Jezus, obowiązują tak samo w czasach 

obecnych, w epoce Zgromadzenia. Kto chce Pana naśladować, ten zazna teraz 

identycznej pogardy ze strony świata jak On, natomiat w przyszłości będzie dzielił z 

Nim Jego chwałę.  

Wszyscy jesteśmy skłonni do tego, aby dostrzegać błędy przede wszystkim u 

innych, a swoich nie widzieć. A kiedy przyznajemy się już do naszych niedociągnięć, 

to czy rzeczywiście są one w naszych oczach niczym belki w porównaniu do źdźbła 

w oku innych? Bez dogłębnego osądzania samych siebie nigdy nie będziemy zdolni 

pomagać naszym braciom.  

Prawda, która jest w naszym wnętrzu, wyrażana jest na zewnątrz. Nasze 

czyny (owoce) i słowa jasno i wyraźnie pokazują tym, którzy nas widzą, co jest 

wewnątrz nas. Na przykład zwracamy staranną uwagę na to, aby nie mówić o 

„Jezusie”, co niestety czyni wiele miłych dzieci Bożych, ale o „Panu Jezusie”. Czy 

jest nam jednak wiadomo, że dopiero wtedy jesteśmy dla Niego wiarygodni, jeżeli 

widzi w naszym życiu posłuszeństwo względem Tego, którego nazywamy “Panem”? 
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Dopiero wtedy budujemy na niewzruszonym gruncie. Słuchanie nie sprawia 

przeważnie większego wysiłku, ale czyn wymaga od nas energii.  

Człowiek, który zbudował na piasku, poszedł po linii najmniejszego oporu. 

Jego dom upadł. Ile duchowej energii wkładamy w to, aby wprowadzać  czyn to, co 

słyszymy? 

Łuk. 7,1-10 

Zachowanie rzymskiego oficera w trakcie choroby jego sługi jest nadzwyczaj 

piękne. Jak uradowało to serce Pana Jezusa, gdy u cudzoziemca zobaczył taką 

uniżoność i wiarę! Był to poganin, który uwierzył Bogu izraelskiemu. Zainteresował 

się narodem, który przez swoją niewierność dostał się pod panowanie Rzymian. 

Wybudował nawet Żydom synagogę. Bojaźń Bożą okazał w pokorze. Czuł się 

niegodny przyjść do Pana bezpośrednio, dlatego posłał starszych żydowskich, aby 

przedstawili Panu jego prośbę. Uważał się za niegodnego, aby Pan wszedł pod jego 

dach. Wysłańcy złożyli o nim jednak dobre świadectwo.  

Ponad wszystkim stała jednak jego wiara w Pana Jezusa, w Jego wszechmoc, 

autorytet i dobroć: „Powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”. Wierzył, że 

wystarczy jedno słowo wypowiedziane z ust Syna Człowieczego (por. 4,32; 5,5).  

„Patrz, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany kosztowny, a kto Weń 

uwierzy nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest On rzeczą cenną” (1 Piotra 

2,6-7). 

Łuk. 7,11-23 
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Czytamy tu o spotkaniu dwóch grup ludzi. Jedna z nich ma wśród siebie 

Księcia Życia. Druga – niemiłosierną śmierć, która zadaje cios, nie przejmując się 

tym, że przynosi ból i smutek. Osamotnionej matce towarzyszyło wiele osób. W ten 

sposób wyrażały swoje współczucie. Jednak to właśnie współczucie ujawnia naszą 

całkowitą bezradność. A nasz Pan? Kto mógł odważyć się powiedzieć do 

zasmuconej kobiety: „Nie płacz”, jeśli nie Ten, który w tych okolicznościach okazał 

nie tylko swoje doskonałe współczucie, ale także swoją moc?  

Pan Jezus jest dzisiaj tym samym pocieszeniem dla wszystkich, którzy 

pogrążeni są w żałobie. Mówi: “Nie smućcie się jak drudzy, którzy nie mają nadziei. 

Powrócę i znowu zjednoczę Was wszystkich, jednak nie tak jak w Nain, abyście dalej 

wiedli życie pełne trosk i zmartwień, lecz abyście byli w domu mojego Ojca, gdzie nie 

ma ani mozołu, ani krzyku, ani łez”.  

Wierny zwiastun przyjścia Pana Jezusa zachwiał się w swoim przekonaniu: 

Czy On rzeczywiście jest Mesjaszem? Dlaczego nie uwolnił mnie z więzienia? 

Dlaczego nie został królem? Znaki, które czynił, dowodziły tego, że jest Chrystusem. 

Jednak odpowiedzią narodu izraelskiego na nie nie było przyjęcie Go, lecz 

odrzucenie. Pan wezwał teraz tych, którzy mimo to trzymali się Go, aby nieśli Jego 

pohańbienie, zamiast gorszyć się Nim i wątpić.  

Łuk. 7,24-35 

Zaledwie posłańcy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić o nim do tłumów. Po 

ludzku mówiąc, Jan nie był kimś wielkim. Bóg uznał go jednak za największego z 

proroków. Dlaczego? Ponieważ jako jedyny ze starotestamentowych proroków, 

zapowiadających przyjście Chrystusa, mógł zobaczyć Go osobiście i przygotować 
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Mu drogę. Wraz z przyjściem tego wielkiego proroka kończy się okres 

obowiązywania zakonu. Przyjście Pana Jezusa wprowadza nowy okres – Królestwo 

Boże. Ten nowy stan cechuje się cudownymi, niebiańskimi i wiecznymi 

błogosławieństwami, tak że najmniejszy w tym Królestwie jest większy od 

największego proroka z czasów starotestamentowych.  

Jak bardzo poważna jest wymowa wierszy 29 i 30. Faryzeusze pozbawili się 

świadomie cudownych błogosławieństw. Ale czy ten, kto chce zadowolić Boga przez 

własny wysiłek, nie jest podobny do faryzeuszy? Przez swoją postawę udaremnia 

odwieczne zamierzenia Bożej łaski (która chce za darmo podarować człowiekowi 

zbawienie; przyp. tłum.).  

Nie wszystkich można porównać z „ludźmi tego pokolenia”. Mądrość także 

posiada swoje dzieci. Słuchają one słowa Bożego i są mu posłuszne. Pouczenia 

mądrości znajdziemy m.in. w Przypowieściach Salomona 1-9. 

Łuk. 7,36-50 

Łaska przyciąga. To dlatego grzesznicy przychodzą do Pana Jezusa, zamiast 

przed Nim uciekać. Jedynie ci, którzy uważają się za sprawiedliwych, ludzie obojętni 

oraz niewierzący unikają Zbawiciela. 

 Skruszony i przekonany o swojej winie grzesznik może być pewny, że 

zostanie przyjęty. Tak też grzesznica, która przyszła do Niego, usłyszała słowa: 

„Wiara twoja zbawiła cię”. Właśnie ta wiara przyprowadziła ją do Niego. Rozpoznała 

w Nim swojego Wybawiciela. Jaka była odpowiedź jej serca? Umiłowała Tego, który 

wcześniej ją umiłował (1. Jana 4,19).  
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Jakże inne było zachowanie Szymona! Wprawdzie zaprosił Pana Jezusa na 

posiłek, ale nie zauważył w Nim nic szczególnego (por. Izaj. 53,2). Uważał się za 

sprawiedliwego i był zadowolony z siebie. Mniemał, że nie jest Bogu niczego winien i 

nie potrzebuje przebaczenia. Chociaż Pismo mówi o Jego gościu: „Najpiękniejszy 

jesteś wśród synów ludzkich, wdzięk rozlany jest na wargach Twoich”, jego serce 

zostało niewzruszone. Dla Szymona Jezus był co najwyżej prorokiem.  

Czy Pana Jezusa zniechęciło to oziębłe serce? O nie! Zwrócił się do Niego 

osobiście: „Szymonie, mam ci coś do powiedzenia”. Ach, jak bardzo pragnął 

osiągnąć serce tego faryzeusza przez przytoczone podobieństwo oraz wyliczenie 

tego, co był winien Jemu, będącemu objawieniem Boga na ziemi! 

Łuk. 8,1-15 

W rozdziale 7. ukazana została Boża łaska – obfitująca tam, gdzie rozmnożył 

się grzech (Rzym. 5,20). Ale łaska nie tylko przebacza. Ona także prowadzi 

wybawionych drogą naśladownictwa i służby Panu.  

Pan Jezus przyszedł na świat nie po to, aby żniwować, lecz aby siać. Czas 

tego rozsiewania trwa aż do dzisiaj. Koniec nastąpi dopiero wtedy, gdy Pan Jezus 

przyjdzie po swój lud.  

Stan serc słuchających nie zmienił się jednak aż do dzisiejszego dnia. 

Zobrazowany jest w tym podobieństwie przez różne rodzaje gleb. Trzy wielkie 

przeszkody stoją na drodze temu, aby Słowo Boże zostało przyjęte i wydało owoc: 

szatan, świat i nasze ciało. W zatwardziałym sercu Słowo Boże nie odniesie żadnego 

skutku. Ziarno zasiane na gruncie skalistym wprawdzie wschodzi, ale nie osiąga 

sumienia. Jakże wielu jest ludzi, którzy słuchają chrześcijańskich pouczeń i przyjmują 
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prawdy wiary, ale u których korzenie nie dosięgają ich sumień! Ziarna, które padły 

między ciernie, nie dojrzały. Serce, które nie odłączyło się zdecydowanie od świata, 

pozostaje bez owoców dla Pana.  

Przedstawionych w tym podobieństwie różnych stanów serc nie odnośmy tylko 

do niewierzących słuchaczy ewangelii. Jeżeli świat albo stara natura zyskają 

przewagę w naszym życiu wiary, stanie się ono bezowocne.  

Łuk. 8,16-25 

Od tych, którzy przyjęli Słowo Boże “szczerym i dobrym sercem” (w. 15), Pan 

oczekuje, aby byli świadectwem na zewnątrz. Czy ci, którzy wchodzą do naszego 

domu i obserwują nas w miejscu pracy widzą światło? Ludzie, których serce 

przypomina kamienistą lub ciernistą glebę, uważają, że coś posiadają, ale brakuje im 

prawdziwego życia z Boga. W słowach: „Patrzcie, jak słuchacie” chodzi  o stan serca 

słuchaczy (por. Mar. 4,24).  

Matka i bracia Pana Jezusa są obrazem Żydów, z którymi Pan nie chce już 

mieć powiązań. On szuka ludzi, którzy słuchają Jego słów i wykonują je. Takich 

zalicza do swojej rodziny. Matka Jezusa, a później także Jego bracia, należeli do ich 

grona ( 1. Kor. 9,5; Gal. 1,19).  

Nam, którzy należymy do Pana Jezusa, także polecił przeprawić się na drugi 

brzeg. On sam jest z nami w łodzi. Jego obecność oraz Jego słowa powinny dać 

nam pewność, że nie pozwoli nam zginąć, nawet jeśli odnosimy wrażenie, że się o 

nas nie troszczy. Zewnętrzne okoliczności oraz “bezczynność” Pana sprawiły, że 

uczniowie byli bliscy zwątpienia. Zapomnieli, że ten śpiący na wezgłowiu mąż jest 

Stwórcą wszechświata, Mesjaszem i Zbawicielem. Pan zareagował na ich 
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rozpaczliwe wołanie, ale zadał im poruszające serce pytanie: „Gdzie jest wasza 

wiara?”. Zastanówmy się nad tymi słowami. 

Łuk. 8,26-39 

Lepiej niż Gerazeńczycy, którzy widzieli w Panu Jezusie jedynie zwykłego 

człowieka, demony wiedziały, kogo mają przed sobą: Jezusa, Syna Boga 

Najwyższego, swojego sędziego. Bały się Go. Jednak czas wykonania sądu nad nimi 

jeszcze nie nadszedł. Dlatego Pan pozwolił im wejść w stado świń.  

Zdarzenie to przedstawia straszny obraz człowieka, który popadł w moc 

szatana. “Od dłuższego czasu”, mianowicie od upadku Adama w grzech, pozostaje u 

niego w niewoli. Grzechy zamieniły ziemię w rozległe cmentarzysko: “...grzech 

wszedł na świat, a przez grzech śmierć” (Rzym. 5,12). Opętany nie nosił odzienia. 

Jest to prawdziwy stan, w którym człowiek znajduje się od dni Adama przed oczami 

Tego, „przed którym wszystko jest obnażone i odsłonięte” (Hebr. 4,13). Wszystkie 

wysiłki człowieka, aby zakryć swoją nagość przed Bogiem, są daremne. Zepsucie i 

przemoc są cechami charakteryzującymi grzesznika. Wszystkie metody mające 

służyć okiełznaniu pożądliwości człowieka, nie przynoszą rezultatu (w. 29). Jedynym 

środkiem na uwolnienie człowieka z mocy szatana panującego nad jego grzeszną 

naturą jest przyjęcia Pana Jezusa.  

Raz jaszcze łaska uwolniła nieszczęśliwego męża z jego strasznego 

położenia. Co za świadectwo dla całego miasta (w. 39)! 

Łuk. 8,40-48 

Gerazeńczycy bardzo obawiali się Pana Jezusa (w. 57). Czy bali się, że jeżeli 

zostanie dłużej pośród nich, stracą coś więcej niż tylko świnie? Jakże smutne jest to, 
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że wśród mieszkańców miasta panowało zgodne przekonanie, że należy odprawić 

Pana Jezusa! 

Tak więc Pan zawrócił  na drugi brzeg, gdzie czekało już wielu ludzi. Jeden z 

nich miał szczególną potrzebę. Jego córka, jedynaczka, umierała (por. 7,12; 9,38). 

Była to sprawa niecierpiąca zwłoki. Trzeba było się śpieszyć. Ale Jair nie był z 

Jezusem sam. Tłum mocno napierał i nie pozwalał na szybkie posuwanie się do 

przodu. Jaką wielką próbą było to dla nieszczęśliwego ojca! 

Wśród tłumu była jeszcze jedna potrzebująca dusza. Nikodem przyszedł do 

Pana Jezusa pod osłoną nocy, a cierpiąca na krwotok niewiasta chciała zbliżyć się 

do Niego pod osłoną tłumu. Wiara uzdrowiła ją, ale Pan chciał, aby teraz wyznała 

wszystko przed ludem (w. 46; por. też Rzym. 10,10). Co za pocieszające słowa 

kieruje do niej Zbawiciel (w. 48)! Wielu ludzi chce doznać zbawiającej siły Pana, ale 

przychodzi do Niego bez wiary, bez odczuwania jakichkolwiek potrzeb, bez życzeń. 

Stają oni na drodze tym, którzy szczerze chcą przyjść do Pana. Ludzie podobnego 

usposobienia nie będą mogli nigdy wydać świadectwa, jakie mogła złożyć ta kobieta 

lub niewidomy od urodzenia: “To jedno wiem, że byłem ślepy,  a teraz widzę” (Jana 

9,25). 

Łuk. 8,49-56 

Doświadczenie, któremu został poddany przełożony synagogi, sięgnęło zenitu. 

Jego rozpaczliwe oczekiwanie nie zostało nagrodzone. Córka umarła. W tym 

momencie Pan Jezus zwraca się do ciężko doświadczonego ojca ze słowami: „Nie 

bój się...” (w. 50). Tylko On, Pan życia i śmierci, mógł wypowiedzieć takie słowa. 

Słowa Pana Jezusa mają dzisiaj tę samą cudowną moc co kiedyś.  
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Wszyscy, którzy w swojej niewiedzy śmieją się z Pana Jezusa, którzy myślą, 

że wszystko wiedzą lepiej od Pana chwały, nigdy nie będą świadkami Jego mocy i 

błogosławionych czynów ( w. 51). Na Jego słowo duch dziewczynki powrócił do niej. 

Pan polecił też, aby podano jej posiłek. Chciejmy myśleć o wierzących, którzy od 

niedawna są na drodze wiary, którzy dopiero niedawno zostali pociągnięci do życia 

wiecznego z duchowej śmierci. Oni potrzebują duchowego pokarmu, odpowiedniego 

do ich wieku. Czy my, którzy jesteśmy starszymi w wierze, podajemy go innym? Pan 

nam to polecił.  

On przykazał także rodzicom, aby o tym zdarzeniu nikomu nie mówili. Kiedy 

ludzie nie chcą przyjąć Pana Jezusa i odrzucają Jego słowo, wtedy bezużyteczne 

staje się ogłaszanie Jego mocy. 

Łuk. 9,1-9 

W rozdziale 6. czytamy, że Pan Jezus wybrał dwunastu uczniów, których 

nazwał apostołami (posłańcami). Teraz przyszedł moment, aby podjąć się zadania, 

do którego zostali powołani. Mieli nie zabierać niczego ze sobą na drogę. Przez tę 

sytuację zostało objawione, że to, do czego zostali powołani, miało swoje źródło w 

Bogu, a nie w człowieku.  

Głoszenie Ewangelii, potwierdzone uzdrowieniami chorych, przyniosło swój 

skutek. Również tetrarcha Herod poczuł się zaniepokojony. Jego obciążone sumienie 

– kazał ściąć Jana Chrzciciela – odezwało się znowu. Zarówno dla niewierzących, 

jak i dla żyjących w upadku dzieci Bożych, jest tylko jedna droga, aby otrzymać 

przebaczenie i wolność – szczere wyznanie grzechów przed Bogiem.  
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Herod próbował jednak uspokoić swoje sumienie przez pobożne życzenie – 

zabiegał o możliwość spotkania z Jezusem. Czy w stosunku do Jana Chrzciciela nie 

zachował się początkowo podobnie, a później go jednak ściął? (Mar. 6,20.27). W 

dniu, w którym Pan Jezus jako więzień stał przed nim, okazał Mu wyłącznie pogardę. 

Jednocześnie zaprzyjaźnił się wtedy z kimś innym – swoim wrogiem, namiestnikiem 

Piłatem ( Łuk. 23,11-12). Mamy tu obraz złego i niespokojnego sumienia, które nie 

dąży jednak do pokuty. 

Łuk. 9,10-17 

Po powrocie ze służby dobrze jest zadbać o chwilę spokoju nie tylko po to, 

aby odpocząć fizycznie, ale przede wszystkim po to, aby znowu całkowicie zająć się 

osobą Pana Jezusa. Jakże często jednak, będąc pochłonięci naszymi zadaniami, 

stajemy się podobni do Marty. Z drugiej strony, na świecie pełnym potrzeb dłuższy 

odpoczynek jest niemożliwy.  

Po krótkim czasie znowu pojawił się tłum. Jednak nikt nie przyszedł na próżno. 

Każda potrzeba, którą Jemu przedstawiano, była w łasce spełniana. Nawet kiedy 

Pan Jezus odpoczywał, nie traktował przychodzących jak intruzów.  

Uzdrowienia, których dokonywał Pan Jezus i dobroć, jaką okazywał ludziom, 

zawsze były powiązane z głoszeniem Ewangelii (w. 11). I my powinniśmy czynić 

podobnie i nie przedkładać pomocy socjalnej nad Słowo Boże.  

Z ludzkiego punktu widzenia uczniowie udzielili Panu dobrej rady. Niemniej nie 

nauczyli się jeszcze opierać na sile, której źródło jest w Bogu i Panu Jezusie (w. 1). 

Ich spojrzenie było całkowicie skierowane na rzeczy widzialne. Podobnie bywa z 

nami – jak długo mamy pod dostatkiem rzeczy materialnych, tak długo myślimy, że 
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wiara jest nam niepotrzebna. Pan uczy nas, abyśmy we wszystkim, nawet w 

rzeczach małych, zaufali Temu, w którego rękach jest wszystko. Wtedy działa  tak, 

że możemy jedynie wychodzić z podziwu.  

Łuk. 9,18-27 

W tej Ewangelii często widzimy modlącego się Pana Jezusa. Z jednej strony 

było to Jego zwyczajem (5,16; 11,1), a z drugiej żywo odczuwaną potrzebą, aby 

ważne okoliczności swojego życia omówić z Ojcem. My także możemy nasze 

trudności i smutki uczynić szczególnym przedmiotem naszych modlitw. W 

przywołanym fragmencie Pan Jezus mówi uczniom o tym, że czekają Go odrzucenie, 

cierpienie i śmierć.  

Dlaczego Pan Jezus zabronił uczniom mówić prawdę o swojej osobie, skoro 

rzeczywiście był Pomazańcem Bożym? Jego lud odrzucił Go. Dla Żydów skończył się 

czas, w którym mogli przyjąć swojego Mesjasza. Nadchodził czas, kiedy miał umrzeć 

jako Syn Człowieczy, aby przynieść przebaczenie wszystkim grzesznikom, którzy w 

Niego uwierzą. Tym samym Pan Jezus wskazał także drogę swoim naśladowcom. 

Jeżeli świat miał dla Niego tylko krzyż, to także Jego uczniowie powinni codziennie 

brać na siebie swój krzyż, tzn. codziennie urzeczywistniać swoje ukrzyżowanie dla 

świata (Gal. 6,14).  

Prawa Pana Jezusa jako Syna Człowieczego sięgają o wiele dalej niż Jego 

przywileje jako Mesjasza i obejmują cały wszechświat. W celu umocnienia wiary 

swoich naśladowców Pan pozwolił Piotrowi, Janowi i Jakubowi wejrzeć na chwilę we 

wspaniałą przyszłość. Piotr wiernie przekazał to pokrzepiające wydarzenie, którego 

sam był świadkiem (2. Piotra 1,16-17). 
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Łuk. 9, 28-36 

Przemienienie Jezusa na górze jest przedsmakiem Królestwa Bożego w 

chwale. Centralną postacią będzie tam Pan Jezus, a wszyscy niebiescy i ziemscy 

święci będą mieli w nim swój udział. Mojżesz jest obrazem tych, którzy, umarli i 

zmartwychwstali, Eliasz – wierzących, którzy jako żyjący zostaną pochwyceni do 

nieba przy przyjściu Pana, a uczniowie - wszystkich wierzących, którzy w czasie 

Królestwa żyć będą na ziemi.  

Śmierć Pana Jezusa była wtedy głównym tematem rozmów. Dzieło z Golgoty 

będzie także przedmiotem rozważań w wieczności. Ono jest podstawą wszystkich 

dróg Bożych dotyczących zbawienia jak też wielkim dowodem Bożej miłości. Przez 

nie Bóg został doskonale uwielbiony.  

Piotr nie rozumiał tego, co się dzieje. Nie  wiedział nawet, co mówić. Czy 

rzeczywiście chciał postawić swojego Mistrza, Pana Wszechrzeczy, na tym samym 

stopniu co Mojżesza i Eliasza? Bóg nie mógł do tego dopuścić. Ukazał się obłok, 

który był znakiem obecności Bożej (2. Mojż. 40,34.35; 2. Kron. 7,1-3) i rozległ się 

głos: „Ten jest Syn mój wybrany, Tego słuchajcie”. Jakie ma to znaczenie dla 

wierzących? Chociaż pouczenia zakonu i proroków wskazują na Pana Jezusa (Łuk. 

24,27), nie mogą w żadnym przypadku zająć miejsca Jego Osoby oraz Jego 

pouczeń. 

Łuk. 9,37-43 

Powyższe wydarzenie całkowicie kontrastuje z poprzednim. Znów jesteśmy 

wśród świata, który znajduje się jeszcze pod panowaniem szatana. Ale gdzie była 

„moc i władza nad wszystkimi demonami”, której udzielił Pan swoim uczniom (w. 1)? 
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Dlaczego ten młody człowiek nie mógł być uzdrowiony przez uczniów? Czy 

uzdrowienie jego choroby przekraczało ich możliwości? Nie! Brakowało im wiary, co 

bardzo zasmuciło Pana. Wkrótce przecież miał umrzeć i opuścić swoich uczniów, a 

taką znalazł w nich niewiarę.  

Nie wystarczy samo przebywanie z Jezusem ani posiadanie Jego darów. Do 

używania tych darów potrzebna jest wiara. Chory chłopiec jest trafnym obrazem 

działania mocy szatana nad człowiekiem. Tylko Bóg może uwolnić od niej swoje 

stworzenie. W Panu Jezusie okazała się pełnia mocy Bożej. On jedynie mógł 

zgromić ducha nieczystego i wypędzić go.  

My także możemy wszystkie trudności przynosić do Pana Jezusa, tak jak ten 

biedny ojciec. Kiedy czynimy to z wiarą, możemy liczyć na odpowiedź Jego miłości. 

Dla wiary nie ma żadnych trudności, gdyż wiara ufa Bogu, a dla Niego nie ma rzeczy 

niemożliwych. 

Łuk. 9,43-50 

Po raz drugi Pan Jezus mówi uczniom o swojej śmierci (w. 22,44). Oni jednak 

nadal tego nie rozumieją, chociaż Pan nie mówi do nich w mowie proroczej czy 

obrazowej, ale wyraża się w prosty sposób. Ich serca przepełnione są myślami o 

ustanowieniu przyszłego Królestwa, tak że żadna inna myśl nie może do nich 

dotrzeć. Wypowiadane przez nich słowa zdradzają słabe zrozumienie pism. 

Prawdziwy powód trudności z pojmowaniem duchowych prawd tkwi w naszych 

sercach. Dowodzą tego dalsze przemyślenia uczniów.  

Małe dziecko nie zajmuje w świecie żadnego szczególnego stanowiska. Ono 

zadowala się tym, co ma. Podobne stanowisko zajął Pan Jezus, chociaż bardzo bolał 
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nad tym, że został odrzucony przez swój naród. Kto zdecyduje się stanąć po stronie 

tego Odrzuconego, staje się mały w oczach świata, ale wielki w oczach Bożych.  

Słowa Jana: „...i zabranialiśmy mu”, świadczą o tym, że troszczył się bardziej 

o swoją godność niż o godność Pana. Odpowiedź Pana brzmiała: „Nie zabraniajcie”. 

Nienawiść ludzi do Pana osiągnęła takie rozmiary, że nie ma ludzi neutralnych w 

stosunku do Niego. Kto czyni coś w Jego imieniu, staje automatycznie po stronie 

Odrzuconego. 

Łuk. 9,51-62 

Pan Jezus idzie drogą prowadzącą do miasta, które zabija proroków i 

kamienuje tych, którzy są do niego wysyłani. Jak bardzo była teraz potrzebna Jemu 

cała siła miłości, aby w posłuszeństwie względem swego Boga i Ojca iść na śmierć! 

Na tej drodze Pana Jezusa spotkało wszystko, co najcięższe. Jak boleśnie Jego 

czysta dusza musiała odczuwać okazywaną Mu w różny sposób nienawiść! 

Natomiast uczniowie w tym nowym okresie łaski, który rozpoczął się wraz z 

przyjęciem Syna Bożego na ziemię, niczego się jeszcze nie nauczyli. Nadal byli 

wypełnieni duchem sądu, który cechował proroka Eliasza.  

Również i dzisiaj jest wielu ludzi, którzy byliby skłonni naśladować Pana 

Jezusa. Lecz jakie trzeba spełnić warunki? Naśladowanie Pana jest możliwe tylko na 

drodze wyrzeczeń. Pan Jezus jest tego najlepszym przykładem. Opuścił 

wspaniałości nieba, aby przyjść na ziemię, gdzie nie posiadał nawet własnego domu. 

Kto idzie za Nim, musi wiedzieć, że Jego prawa mają pierwszeństwo przed 

naturalnymi relacjami, w jakich jesteśmy postawieni. Kto chce połowicznie zająć się 
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sprawami Bożymi, nie nadaje się do pracy w Królestwie Bożym. Druga połowa serca 

będzie oglądać się wstecz (2. Tym. 2,4; Hebr. 12,1-2; Fil. 3,14). 

Łuk. 10,1-16 

W czasie życia Pana Jezusa na ziemi kończyła się pewna epoka. W obecnym 

czasie jest podobnie – kończy się czas łaski. Między tamtym i obecnym czasem 

można dostrzec wiele cech wspólnych.  

Mimo niewiary, która dzisiaj jak wtedy szerzy się coraz bardziej, Pan żniwa 

zna owoc, który musi być zgromadzony do niebieskich gumien, nawet jeśli my go 

czasem nie dostrzegamy. Robotnicy są potrzebni, aby żniwo mogło być zakończone 

w krótkim czasie. Nikt nie powinien tracić czasu. Ponieważ na wschodzie ceremonia 

pozdrawiania także zabierała wiele czasu, Pan nakazał jej unikać.  

Miastom, które wtedy odrzuciły poselstwo o Królestwie Bożym, będzie ciężej 

niż Sodomie. Co jednak stanie się z ludźmi, którzy mieszkają w chrześcijańskich 

krajach, słyszeli Ewangelię o Jezusie Chrystusie i odrzucili ją? Ich odpowiedzialność 

jest większa niż miast galilejskich.  

Kto odrzuca posłańca Pana Jezusa, aby nie słyszeć Ewangelii, odrzuca nie 

tylko Jego, ale samego Boga. 

Łuk. 10,17-24 

Posłańcy powrócili z radością, urzeczeni mocą, której udzielił im Pan. Wzrok 

Pana Jezusa był jednak skierowany w przyszłość. Wiedział, że na krzyżu zdepcze 

szatanowi głowę, w następstwie czego szatan będzie kiedyś zrzucony z nieba na 

ziemię, a w końcu do jeziora ognistego (Obj. 12,7-9. 20,10). Gdy Królestwo Boże 
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zostanie ustanowione na tej ziemi, “cudowne moce wieku przyszłego”  będą znowu 

aktualne (Hebr. 6,5).  

Pan Jezus chciał ukazać uczniom, że czas łaski przyniósł coś lepszego. Jakie 

więc miały być cechy nowej epoki? Nie  chodziło w tym przypadku o ziemskie rzeczy, 

ale o niebiańskie, wieczne. Wierzący obecnych czasów mogą posiadać pełnię 

objawień Bożych. Żydzi, którzy mieli zakon, nie mieli pojęcia o relacji łączącej osoby 

boże między sobą. Dopiero przez Pana Jezusa Bóg został objawiony jako Ojciec, 

Syn i Duch Święty (Jan. 1,18).  

„Nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec” (w. 22). Jedynie Ojciec potrafi 

wniknąć w tajemnicę natury swojego Syna, w którym prawdziwe bóstwo zjednoczyło 

się z prawdziwym człowieczeństwem. Bóg zabrania wstępować człowiekowi na ten 

święty grunt. Wszystko, co możemy uczynić w obliczu tych wzniosłych prawd, 

ogranicza się do  wiary i uwielbienia. 

Łuk. 10,25-37 

Uczeni w Piśmie uważali, że konieczne jest wypełnienie zakonu, aby znaleźć 

się na drodze do życia wiecznego. Przez przypowieść, którą Pan przytoczył w 

odpowiedzi na jedno z pytań, można zrozumieć, że żaden człowiek nie jest zdolny 

sprostać żądaniom zakonu. Tylko łaska, zupełna łaska może mu pomóc.  

Człowiek opuścił miejsce błogosławieństwa (Jeruzalem), na którym został 

postawiony przez swego Stwórcę i skierował swoje nogi do miejsca przekleństwa, 

Jerycha (5. Mojż. 27,26; Joz. 6,26). Droga prowadziła stromo w dół (1000 m różnicy). 

Szatan (zbójcy), obszedłszy się w zły sposób z człowiekiem, zostawia go później w 

tym smutnym położeniu. Ledwo żyjący człowiek nie jest w stanie ani wypełnić 
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zakonu, ani przynieść Bogu ofiary. Dlatego w przypowieści tej nie pomógł rannemu 

ani Lewita, ani kapłan, lecz Samarytanin.  

Jest to wyraźny obraz Pana Jezusa. Czy Żydzi nie nazwali Go z pogardą 

Samarytaninem (Jana 8,48)? Jak daleka była Jego droga! Przyszedł z nieba na 

ziemię, aby ratować grzeszników. Z sercem pełnym miłości i współczucia zatroszczył 

się o swoje stworzenie, które przez szatana i grzech znalazło się w strasznym 

położeniu. Jego troskliwe starania o nas nie kończą się z chwilą naszego 

nawrócenia. On troszczy się o swoich aż do swego przyjścia. 

Taką postawę – która cechowała naszego Pana – powinniśmy okazywać 

naszym bliźnim. 

Łuk. 10,38-42 

Dwie siostry goszczą Pana Jezusa w swoim domu. Marta, która zaprosiła 

Pana, troszczyła się o swojego gościa i Jego uczniów. Była bardzo zajęta, całkowicie 

pochłonięta swoją służbą. Czy w dzisiejszych czasach nie jest podobnie? Czy nie 

jesteśmy często skłonni do oceniania innych wierzących na podstawie ich widocznej 

aktywności? Służba sama w sobie nie jest niczym złym. Jednak szybko może, tak jak 

w przypadku Marty, całkowicie zająć nasze serce i oddalić nas od Osoby, której 

chcemy służyć. 

Maria pokazała swoje przywiązanie do Pana przez słuchanie Jego słów. Nie 

tylko Go przyjęła, ale też pilnie słuchała.  

Marta nie rozumiała zachowania siostry. Posługę uważała ze rzecz 

najważniejszą, dlatego prosi Pana Jezusa: „Powiedz jej, aby mi pomogła”. Kim była 

Marta, aby czynić Panu uwagi? Czyżby zapomniała, że chciała być Jego służebnicą?  
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Ta część nie będzie Marii odjęta, ani na tej  ziemi, ani w wieczności. Kiedy 

będziemy u Pana, wszelka służba ustanie, ale społeczność z Panem – przebywanie 

u Jego stóp – pozostanie. Radujmy się już dzisiaj w Chrystusie i służmy Mu wiernie! 

Przez przywiązanie do Jego Osoby i uważne słuchanie Jego słów możemy 

udowodnić Mu swoją miłość (Jana 14,23; 1. Jana 5,3). 

Łuk. 11,1-13 

W rozdziale 10. widzieliśmy Marię siedzącą u stóp Pana Jezusa, słuchającą 

jego słów. Rozdział 11. rozpoczyna się od pouczeń dotyczących modlitwy. Jest ona 

obok słuchania Słowa Bożego drugim źródłem pomocy stojącym do dyspozycji 

wierzącego aż do powrotu Pana. Modlitwa jest następstwem działania Słowa Bożego 

w słuchaczach (Rzym. 10,14).  

Na pytanie uczniów Mistrz odpowiada pouczeniem, w jaki sposób należy się 

modlić. Uczniowie posiadali ścislejszą społeczność z Bogiem niż dotychczas. Mogli 

nazywać Go swoim Ojcem. Najważniejszą rzeczą, którą możemy Mu przynieść, jest 

cześć i uwielbienie. Jednak nasze codzienne potrzeby także nie są Jemu obojętne. 

Nasza społeczność z Ojcem może zostać zakłócona przez grzech. „Jeśli wyznajemy 

grzechy swoje”, On nam przebacza.  

Poprzez praktyczny przykład Pan objawia uczniom serce Ojca. Jeśli skłonny 

do samolubstwa człowiek pożycza przyjacielowi, o ileż więcej Ojciec niebieski da 

swoim dzieciom dobre dary. Ojciec odpowiada zawsze – według swojej mądrości i w 

stosownym czasie.  

Duch Święty jest tutaj mocą, której Bóg chce udzielić swoim po wypełnieniu 

przez Pana Jezusa dzieła zbawienia i po wniebowstąpieniu. 
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Łuk. 11,14-28 

Opętany (w. 14) jest trafnym obrazem człowieka niewierzącego. Jest on niemy 

w sprawach Bożych. Ale jaką zmianę przynosi wybawienie przez Pana Jezusa! 

Nowo nawrócony rozpoczyna nagle z głębokim szacunkiem i przekonaniem mówić o 

rzeczach Bożych, modli się i wysławia swojego Pana.  

Niewierzący tłum dziwi się. Zamiast uwierzyć, szuka wytłumaczenia cudu. 

Niemniej Pan zadał sobie trud, aby wykazać niedorzeczność ich argumentów. 

Podczas rozważania 19. wiersza przypomina nam się rozdz. 9,49. Pan dał wtedy 

dowód na to, że Jego moc była większa niż moc szatana. Pomimo to samo życie 

Pana Jezusa, w którym okazał swoją przewagę nad mocarzem, nie mogło uwolnić 

nas spod jego panowania. Aby było to możliwe, musiał ponieść śmierć przebłagalną 

za nasze grzechy.  

Jak wymowny jest wiersz 23! Każde gromadzenie ludzi wokół jakiejś osoby, 

nauki albo werbowanie do jakiejś grupy czy kościoła, jest w oczach Bożych 

rozpraszaniem.  

Wiersze 24-26 ukazują człowieka, który sam chce się poprawić i ma w tym 

nawet pewne powodzenie. Niemniej bez prawdziwej pokuty i nawrócenia jego koniec 

będzie gorszy niż początek. Ten fragment dotyczy także narodu izraelskiego, który 

wprawdzie oczyścił się od pogańskiego bałwochwalstwa, ale odrzucił Syna Bożego, 

aby w przyszłości przyjąć Antychrysta. A jakże smutny będzie koniec martwego 

chrześcijaństwa! 

Łuk. 11,29-36 
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„Pokolenie to jest pokoleniem złym.” Czy możemy wyobrazić sobie coś 

gorszego jak przypisanie Panu Jezusowi mocy diabła, która przejawiała się w 

uzdrawianiu chorych i świadczyła niezbicie o Jego miłości? Mimo, że Pan Jezus 

udowodnił swe niebieskie pochodzenie, ludzie żądali jeszcze znaku z nieba (w. 16).  

Pan musiał zawstydzić pysznych Żydów, dając im za przykład pogańskich 

Niniwitów i królową z południa. Ani Niniwici, ani królowa z Saby nie widzieli tylu 

cudów, co oni. Słyszeli jedynie poselstwo Boga i przyjęli je. A Żydzi? „Większy niż 

Jonasz” i „większy niż Salomon” był pośród nich, a jednak nie uwierzyli. Pan Jezus 

jest także „światłem świata” (Jana 8,12). Wszyscy mogli je widzieć, każdy miał tę 

możliwość. Do tego potrzebne jest jednak „zdrowe oko wiary”. Jeśli je posiadamy, 

możemy jasno i wyraźnie widzieć w Słowie Bożym osobę Pana Jezusa. Kto 

przyjmuje Pana bez zastrzeżeń (nie tak, jak Żydzi, którzy zadawali wiele krytycznych 

pytań), jest „światłością w Panu”, (Efez. 5,8) i może także świecić innym (Mat. 5,14).  

Nie tylko „chore oko”, tzn. jawna niewiara, jest niewłaściwą rzeczą. 

Niewłaściwa jest także połowiczna pobożność. Zewnętrzna zmiana bez wiary, bez 

nowego życia pozostawia duszę w ciemności. 

Łuk. 11,37-54 

W tej Ewangelii często mowa jest o Panu Jezusie odwiedzającym innych 

(5,29; 7,36; 10,38; 11,37; 14,1; 19,6 ). W opisanych w powyższych wierszach 

odwiedzinach widzimy, że zapraszający był bardzo zdziwiony, że Pan Jezus tak małą 

wagę przywiązuje do spraw zewnętrznych. Ważniejszą sprawą było dla Mistrza 

mówienie o wnętrzu człowieka. Bez oczyszczonego serca nie może być mowy o 

prawdziwie pobożnym, czystym życiu (1. Piotra 1,22). Akurat tego brakowało 
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faryzeuszom, którzy w swej religii trzymali się mocno formy. Ludzie mogą zostać 

zwiedzeni przez takie zewnętrzne postępowanie (w. 44), ale Bóg widzi serce. Jego 

nie można oszukać.  

Kilkakrotnie wypowiedziane „biada” zostało skierowane także do faryzeuszów, 

którzy wprawdzie głosili Słowo Boże, ale nie wykonywali go. Żądali tego jedynie od 

drugich. Zamiast budować zmarłym prorokom grobowce, powinni byli przyjąć Pana 

Jezusa i słowa, które głosił. Skoro nauczyciele ci ani nie wierzyli słowom, które 

głosili, ani tym bardziej ich nie wykonywali, to „pochwycili klucze poznania”.  

Czy poważne słowa napomnienia nie wywołują w nas podobnej reakcji jak u 

tych słuchaczy? Nierzadko szukamy usprawiedliwienia, zamiast wejrzeć w siebie. 

Łuk. 12,1-12 

Słowa Pana Jezusa nie są przeznaczone dla wszystkich słuchaczy, lecz tylko 

dla Jego uczniów. Jego słowa zawierają ostrzeżenie, pokrzepienie i pocieszenie. Pan 

mówi do uczniów jak do przyjaciół (w. 4) i udziela im pouczeń dotyczących czasów 

po Jego odejściu. Są to przestrogi, napomnienia i zachęta.  

Cechą charakterystyczną nowej epoki jest światłość (Łuk. 11,33-36) oraz 

pełne objawienie zakrytej do tej pory tajemnicy (Kol. 1,26). Chodzi tu nie tylko o Boga 

i Jego myśli, ale też o nasze serca i życie.  

Chociaż Pan zarówno uczniom, jak i nam, Jego świadkom, nie obiecuje 

przyjemnego życia (wielokrotnie może przyjść doświadczenie aż do śmierci 

męczeńskiej włącznie), udziela nam jednak wielkiej zachęty. Codzienna pamięć o 

naszym cudownym Bogu, którego uwadze nic nie uchodzi i który troszczy się nawet 

o włosy na naszej głowie, mogą usunąć wszelką bojaźń z naszych serc.  
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Dowodem, który potwierdza prawdy zawarte w wierszu 10, jest życie apostoła 

Pawła i sytuacja narodu żydowskiego. Paweł sam nazywa się „bluźniercą, 

prześladowcą i gnębicielem”, „pierwszym z grzeszników”, a jednak jako taki „dostąpił 

miłosierdzia” (1. Tym. 1,13-15). Żydzi natomiast odrzucili Pana, ukrzyżowali Go i 

bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu (Mat. 12,31). Również po zmartwychwstaniu 

Pana odrzucili świadectwa Ducha Świętego składane przez apostołów, a szczególnie 

przez Szczepana  (Dz. Ap. 7, 51). Dla narodu jako ogóło nie było już żadnej nadziei. 

Wina ta nie została odpuszczona, dlatego Boży sąd dotknął ten naród. 

Łuk. 12,13-21 

Znamienną cechą zarówno Ewangelii Łukasza, jak też i Ewangelii Jana jest to, 

że Pan Jezus często wykorzystywał różne sytuacje albo rozmowy, aby udzielić 

swoim słuchaczom głębszych, duchowych pouczeń (np. Łuk. 7,40; 10,18; 10,30; 

11,38). Tak samo jest we wskazanym fragmencie. Jako odrzucony Mesjasz nie 

chciał być ani sędzią, ani rozjemcą. Ponieważ poznał źródło prośby tego człowieka 

(w. 15), udzielił wszystkim poważnych pouczeń dotyczących chciwości.  

Chciwość dotyczy wszystkich czasów. Nie tylko niewierzący skłonni są 

miłować pieniądze, ale także wierzący. Wiersze z 1. Tym. 6,6-10 i 17-19 wskazują 

następstwa takiego stanu.  

Podobieństwo to powinno ciągle przemawiać do naszych serc. Dlaczego Bóg 

nazwał tego gospodarza głupcem? Dlatego, że swojego ciała nie odróżniał od swojej 

duszy. Wszystko, czego życzył swojej duszy, dotyczyło właściwie ciała. Nie troszczył 

się o swoją duszę, której egzystencja sięgała daleko poza ziemski byt. Nie 

uwzględnił Boga w swoich mądrych z ludzkiego punktu widzenia przemyśleniach. 
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Pojęcie wieczności było dla niego zupełnie obce. Chciejmy zapytać samych siebie: a 

jak wygląda w tym przypadku sprawa z nami, którzy wierzymy w Pana Jezusa? Czy 

jesteśmy bogaci w Bogu? Czy żyjemy w świadomości, że nasze życie na ziemi może 

zakończyć się w każdej chwili, czy to przez śmierć, czy to przez przyjście Pana 

Jezusa? Czy przedstawiamy Bogu wszystkie nasze plany? 

Łuk. 12,22-31 

Ponieważ w tym fragmencie Pan kieruje swoje słowa do uczniów, to mają one 

duże znaczenie także dla nas, wierzących. Nie tylko bogactwo może odciągnąć 

nasze serce od Boga, ale też i troski o nasze ziemskie życie. Jedynie zaufanie Bogu, 

naszemu Ojcu, uwolni serce od wszelkiego niepokoju. Bóg podarował nam ziemskie 

życie. Czyż mógłby zatem nie interesować  się naszymi doczesnymi potrzebami? 

Więcej jeszcze! Przez wiarę w Pana Jezusa staliśmy się dziećmi niebieskiego Ojca. 

Jego staranie o swoich jest dużo większe niż Stwórcy o Jego stworzenie – ptaki czy 

rośliny. Bóg chce nas uwolnić od ziemskich trosk, aby nie odwiodły nas od dążenia 

do niebieskich rzeczy, do tego, co ma wieczną wartość.  

Czy jednak te wiersze nie skłonią nas do lenistwa lub próżnowania? Nie! 

Wiersz 31. pokazuje wyraźnie, czym powinno odznaczać się życie wierzącego 

człowieka – szukaniem Królestwa Niebieskiego. To oznacza, że powinniśmy naszą 

pracę i nasze obowiązki życiowe podporządkować woli i zamysłom Pana Jezusa, a 

nie swoim. „Narody”, tzn. ludzie niewierzący, mają przed oczami tylko potrzeby 

swojego ciała i teraźniejszego życia, tak jak ten bogaty gospodarz (w. 19). Lecz do 

nas Pan mówi  słowami: „Nie zabiegajcie o to”. 

Łuk. 12,32-40 
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 Liczba tych, którzy przyjmowali Pana Jezusa, była zawsze niewielka. 

Niemniej ich siła nie tkwi w ich liczbie ani w ziemskich źródłach pomocy, lecz w 

świadomości, że Ojcu Niebieskiemu upodobało się, aby dać im królestwo, które nie 

jest z tego świata.  

Celem wierzących jest niebo, dlatego ich życie powinno o tym świadczyć. 

Jednak nasze serce nie będzie zwrócone w kierunku nieba, jeśli nie będziemy mieli 

tam skarbu. Wiersz 33. mówi nam, w jaki sposób to osiągnąć: jeśli będziemy mieli to 

samo usposobienie, jakie było w Bogu Ojcu, który nam, biednym, dał wszystko w 

swoim umiłowanym Synu!  

Przepasane biodra mówią o gotowości do służby. Lampa natomiast jest 

obrazem naszego świadectwa dla otoczenia.  

Pan mówi też i o tym, że sługa powinien nie tylko być gotowy do pracy dla 

Niego, ale także musi czuwać i oczekiwać Jego przyjścia (12,44; 19,13). W służbie 

dla Pana zajmujemy się innymi, ale w naszym czuwaniu i oczekiwaniu tylko Nim.  

Wraz z Jego przyjściem nastąpi pełna radość i szczęśliwość. Niepojęta myśl 

dla każdego wiernego sługi, że On, który stanął w drzwiach, aby dać sobie przekłuć 

ucho dla wiecznej służby, chce się przepasać i służyć swoim umiłowanym (2. Mojż. 

21,2-6)! 

Łuk. 12,41-48 

Podczas nieobecności Pana powierzono słudze zarządzanie jego domem. 

Jeśli okaże się w tym wierny, otrzyma jako nagrodę zaszczytne stanowisko w 

przyszłym Królestwie (w. 44, rozdz. 19,17.19 ). Nagrodą za czuwanie jest On sam 
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(w. 37), natomiast za wierność w służbie – współuczestnictwo w Jego panowaniu. 

Obyśmy otrzymali obydwie nagrody!  

W wierszach 45-48 Pan ukazuje ponury obraz chrześcijaństwa. Zniknęła żywa 

nadzieja, będąca motywacją do życia miłego Bogu. Ile pychy i samowoli wkradło się 

w serca tych, którzy powinni paść trzodę Bożą! „Paście trzodę Bożą (…), nie z 

przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem” (1. 

Piotra 5,2-3).  

Sąd, który Pan zapowiada w tym fragmencie, to sąd nad żywymi (Mat. 25,31-

46). Sąd ten będzie absolutnie sprawiedliwy. Surowość wyroku będzie zależna od 

miary przywilejów, jakie każdy posiadał. Jaki będzie koniec tych, którzy wszystko 

wiedzą, a mimo tego żyją według własnej woli? Wprawdzie poganie również nie ujdą 

sądu z powodu swoich grzechów, ale odbiorą mniej razów. 

Łuk. 12,49-59 

Przy narodzeniu Pana Jezusa „mnóstwa wojsk anielskich” wołały: „...a na 

ziemi pokój” (rozdz. 2,14). Jednak większa część ludzi odrzuciła Zbawiciela i dlatego 

spotka ich sąd (ogień). Sąd i rozdwojenie nigdy nie były w zamysłach Pana Jezusa, 

który przyszedł, aby ratować ludzi. Niemniej, aby było to możliwe, musiał najpierw 

obnażyć grzeszny stan serca człowieka (ponieważ tylko na drodze pokuty człowiek 

może dostąpić zbawienia; przyp. tłum.), a  to zamiast skruchy i pokuty wywołało u 

większości ludzi opór i sprzeciw. Tak więc osoba Pana Jezusa dzieli ludzi na dwie 

grupy. Ponieważ opowiedzenie się za Panem jest decyzją, którą każdy musi podjąć 

osobiście, bardzo często w związku z tym dochodzi do zakłócenia harmonii w 

rodzinnych relacjach.  
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Mówiąc o chrzcie, Pan myśli o swojej odkupieńczej śmierci za nas. Zanim to 

dzieło zostało dokonane, miłość nie mogła wypłynąć z serca Bożego bez przeszkód. 

Grzech nie był  bowiem jeszcze usunięty.  

Wiersze 54-59 są poważnym ostrzeżeniem dla Żydów. Czyż nie zauważyli, że 

są na drodze prowadzącej na sąd? Czyż sam Bóg nie przebywał pośród nich w 

Chrystusie, świat z sobą jednając i nie zaliczając im ich upadków (por. 2. Kor. 5,19)? 

Przyjęcie Pana Jezusa daje jedyną możliwość pojednania się z Bogiem. Cały naród 

izraelski odrzucił Chrystusa, dlatego „popadł w niewolę” i będzie w niej trwać, aż 

wypełnią się słowa proroka Izajasza z rozdz. 40,1-2. 

Łuk. 13,1-9 

Wiadomość o nieszczęśliwych Galilejczykach dała Panu sposobność, aby 

przed słuchaczami odkryć stan ludzkiego serca. Jak łatwo nam przychodzi mówić o 

sądzie Bożym, gdy któremuś z otaczających nas ludzi przytrafi się jakieś 

nieszczęście! Przy okazji myślimy, że jesteśmy od niego lepsi . Jednak przed Bogiem 

wszyscy jesteśmy winni. W tej kwestii nie ma żadnego wyjątku. Pan nie mówi tu o 

wierze w Niego (chociaż jest to sprawa bardzo istotna), ale o pokucie, do której 

należy bezwzględne wyznanie naszej winy i naszego zepsucia. Pokuta i wiara do 

dzisiaj stanowią jedyną drogę ratunku przed sądem. 

Ziemski naród Boży jest w Piśmie Świętym często przyrównywany do drzewa 

figowego (Joel  l,7; Mat. 21,18-22; Mar. 11,13). Bóg w osobie Pana Jezusa trzy lata 

szukał owocu wśród swojego ludu. Oficjalna służba Pana dobiegała końca. Ileż trudu 

włożył Pan w prowadzenie i nauczanie tego narodu! Użył wszystkich możliwych 
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środków, ale wszystko poszło na marne. Żydzi odrzucili Go i zabili. Drzewo figowe 

zostało wycięte.  

Wraz z przyjściem Pana Jezusa na ziemię, Bóg po raz ostatni zajął się 

człowiekiem w jego upadłej, grzesznej naturze. Adam i jego potomkowie zostali 

ostatecznie osądzeni na krzyżu, w śmierci Chrystusa. Tylko nowo zrodzony człowiek, 

należący do rodu „drugiego człowieka”,  jest w stanie wydać owoc dla Boga. 

Łuk. 13,10-21 

Czas cierpliwości dla Izraela jeszcze się nie skończył (w. 8). Pan dalej naucza 

w synagodze i uzdrawia zgarbioną kobietę, będącą pod władaniem ducha 

nieczystego. Przełożony synagogi uznał wprawdzie moc Pana w czynieniu cudów, 

ale według niego Pan powinien był używać jej zgodnie z wymaganiami zakonu. Tak, 

Bóg nie pracuje w dniu swojego sabatu, ale głupotą jest myślenie, że Bóg, będąc 

wśród ludzi „usychających” w mocy szatana i grzechu, będzie przestrzegał sabatu 

(Jan. 5,16-17). Ojciec i Syn pragnęli dokonywać cudownych rzeczy dla biednych, 

grzesznych ludzi.  

Odpowiedź Pana Jezusa zawstydziła Jego przeciwników, a wywołała radość 

wśród ludu. Jednak, aby nikt nie oczekiwał, że teraz objawi się Królestwo Boże w 

mocy i wspaniałości, Pan Jezus przedstawił w podobieństwie, co musi nadejść przed 

jego ustanowieniem. To, co zostało powołane do istnienia i miało swój skromny 

początek za życia Pana Jezusa, rozwinęło się w potężne drzewo, czyli dzisiejsze 

chrześcijaństwo. Ptaki są obrazem ludzi, którzy nie posiadają życia z Boga, a 

szukają w tej potędze korzyści i ochrony. Pan jednak przytacza jeszcze jedno 

podobieństwo, ukazujące wewnętrzny rozwój chrześcijaństwa. Trzy miary mąki, które 
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mówią o tym, że pewna część ludności świata przyznaje się do chrześcijaństwa, 

zostały całkowicie zakwaszone. Ludzkie nauki już bardzo wcześnie wkradły się do 

chrześcijaństwa. Dzisiaj całe chrześcijaństwo skażone jest ludzkimi ideologiami, 

które wyparły prawdziwe Słowo Boże. 

Łuk. 13,22-35 

W drodze do Jerozolimy Pan Jezus obchodził miasta i wioski. Nie udzielił 

Żydom jasnej odpowiedzi na ciekawskie pytanie, czy tylko niewielu będzie 

zachowanych od sądu, który miał spotkać ten naród. Zamiast tego podkreślał 

konieczność osobistej decyzji. Nacisk w Jego słowach nie tyle polega  na staraniu się 

(“Starajcie się wejść przez wąską bramę), co na wąskiej bramie, którą jest On sam, 

odrzucony i ukrzyżowany. Niektórzy chcieliby wprawdzie znaleźć się w zasięgu 

błogosławieństw Królestwa Bożego, ale bez pokuty i bez przyjęcia Pana jako 

swojego Zbawiciela.  

Ponieważ Żydzi odrzucili Pana, również i On nie przyzna się do nich w 

przyszłości. Sąd będzie polegał na tym, że będą musieli zobaczyć swoich ojców 

przebywających “wewnątrz” (tj. w Królestwie) wraz z ludźmi z narodów, których 

ówcześni Żydzi traktowali z wyraźną pogardą. “Na zewnątrz” będzie płacz z powodu 

mąk i gorzkiego żalu oraz zgrzytanie zębami z nienawiści do Boga i Pana Jezusa.  

By ostrzec faryzeuszów, Pan jeszcze raz wskazuje na swoją służbę, która do 

tej pory była bezowocna. Ostrzega Żydów, że Jerozolima się nie zmieniła. To tam 

wyśmiewano, prześladowano i zabijano proroków (2. Kron. 36,15-16; Jer. 7,13.25-26 

itd.); nie wahano się nawet zabić Syna i dziedzica (Mar. 12,6-7). 

Łuk. 14,1-14 
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Pan odwołuje się do zewnętrznych okoliczności, aby wskazać cechy, które 

powinny charakteryzować życie chrześcijańskie. Ponieważ wiedział, z jakich 

powodów został zaproszony, przejął inicjatywę i uzdrowił chorego człowieka, gdy nie 

usłyszał odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie. W pouczeniu, które zawarte 

jest w 5. wersecie, chodzi o sytuację wyjątkową, a nie o codzienną potrzebę jak w 

rozdz. 13,15. Nieszczęśliwe położenie, w jakim przez grzech znalazł się człowiek, 

wymaga szybkiego ratunku. Czy wszyscy posiadamy usposobienie prawdziwego 

ratownika ludzkich dusz? 

Pan żąda od nas, abyśmy zajęli ostatnie miejsca w hierarchii tego świata, a 

On sam jest dla nas najlepszym przykładem. (Fil. 2,5-11) On, który był posłuszny aż 

do śmierci krzyżowej, jest teraz wywyższony ponad wszystkich, ukoronowany chwałą 

i czcią, i takim też objawi się wkrótce przed całym światem (Hebr. 2,9). Im bardziej 

będziemy podobni do Niego w tym uniżeniu, tym większy będzie nasz udział w Jego 

wywyższeniu. 

Pan mówił zarówno do zaproszonych, jak i do gospodarza. W tym objawiła się 

miłość Boża, że Chrystus umarł za wrogów, bezsilnych grzeszników (Rzym. 5,6-11). 

Teraz możemy odzwierciedlać coś niecoś z tej ponadnaturalnej miłości, miłując 

innych oraz okazując łaskę, nie oczekując za to zapłaty czy podziękowania.  

Łuk. 14,15-24. 

Wypowiedź jednego z gości spowodowała, że Pan przytoczył podobieństwo, z 

którego wynikała pewna prawda: Jeśli ktoś chce zażywać błogosławieństw 

Królestwa, powinien najpierw przyjąć Boże zaproszenie. Bóg w swej łasce 

przygotował wspaniałą wieczerzę. Swoje zaproszenie skierował najpierw do Żydów. 
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Wszyscy wymawiali się, podając na pozór rozsądne, zrozumiałe powody. Byli zajęci 

naturalnymi, ziemskimi sprawami i nie mieli ani czasu, ani pragnienia, aby 

zatroszczyć się o zbawienie swojej duszy. Jakże podobnie postępują ludzie w 

dzisiejszych czasach! 

Zauważmy, że drugie zaproszenie skierowane jest do biednej części 

społeczeństwa w mieście, o którym tu mowa. To są Żydzi, którzy przyznali się do 

winy i przyjęli dobrą nowinę apostołów po wniebowstąpieniu Pana (Dz. Ap. 2,37-41; 

4,4). Mimo tego, w sali, w której odbywało się przyjęcie, nadal były wolne miejsca. 

Dlatego skierowano zaproszenie do ludzi spoza miasta, tj. do narodów. Do dnia 

dzisiejszego posłańcy są w drodze, prosząc i przymuszając do wejścia. Dom nie jest 

jeszcze pełny, ale wraz z przyjściem Pana i pochwyceniem wierzących, to łaskawe 

Boże zaproszenie straci swoją ważność. Jak wielu jest takich, którzy otrzymali 

zaproszenie, ale usprawiedliwiali się i dlatego nie będą uczestniczyli w radości, jaka 

będzie udziałem zgromadzonych! 

Łuk. 14,25-35. 

Panu Jezusowi  towarzyszyło wielu ludzi. Ten fakt sprawił, że zaczął mówić do 

nich o prawdziwym uczniostwie. Prawdziwym uczniem Mistrza jest ten, kto słysząc 

Jego pouczenie, wykonuje je w życiu i w ten sposób naśladuje Go, upodabniając się 

do Niego. Z tej decyzji nie można się wycofać, nawet wtedy, gdy dojdzie do 

sprzeciwów ze strony krewnych. Ponieważ mogą także pojawić się przeszkody 

pochodzące od nas samych, ważne jest, by całkowicie wyprzeć z życia nasze własne 

"ja". "Nieść swój krzyż" oznacza uważać siebie za martwego wobec wszystkiego, co 

jest sprzeczne z życiem Chrystusa.  
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Przytaczając przykłady, Pan pokazał, z jakimi kosztami związane jest 

naśladowanie Pana. Niemniej, jeżeli chcemy iść tą drogą z Bożą pomocą, nie 

szukając źródła siły w  sobie samych, nie musimy się lękać.  

Na końcu Pan Jezus przyrównuje prawdziwego ucznia do soli. Wierzący 

powinien odzwierciedlać życie swojego Mistrza. Jeżeli tak nie jest, wtedy traci swój 

prawdziwy charakter jako Jego świadek. Niewierny chrześcijanin, który nie odłączył 

się od złego, jest nieużyteczny zarówno dla Pana, jak i dla świata. Słowa Pana: „Kto 

ma uszy do słuchania, niechaj słucha" są ważne dla każdego, kto chce być 

chrześcijaninem. 

Łuk. 15,1-10. 

Faryzeusze i uczeni w Piśmie gardzili łaską Pana, natomiast celnicy i 

grzesznicy chętnie ją przyjmowali. Przez trzy podobieństwa Pan Jezus raz jeszcze 

wskazuje religijnym przywódcom, że potrzebują Jego wielkiej łaski. W Liście do 

Rzymian (3,23) jest napisane, że wszyscy bez wyjątku zgrzeszyli, więc sprzeciwianie 

się temu było głupotą. 

W pierwszym podobieństwie oglądamy dobrego pasterza, który zadaje sobie 

trud i szuka zgubionej owcy, aby przyprowadzić ją z powrotem do stada. Bez miłości 

i troski Pana Jezusa żaden człowiek nie znajdzie drogi do Boga. 

Odnaleziona owca z całą pewnością odbiera wiele błogosławieństw (w. 6). 

Niemniej jednak na pierwszym planie jest tutaj dzieło pasterza, Jego radość i 

wspólna radość nieba. Ważne jest, abyśmy to zauważyli, a nie zadowalali się tylko 

własną radością z podarowanego nam zbawienia.  
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Drugie podobieństwo mówi o nieznużonej działalności Ducha Świętego, który 

kieruje Słowo Boże do serc i sumień ludzi, aby doprowadzić ich do opamiętania. 

Grzesznik porównany jest tutaj do martwego grosza. To porównanie przypomina 

nam słowa: "I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze" (Efez. 2,1). Również i w 

tym podobieństwie  czytamy na końcu o wspólnej radości. 

Łuk. 15,11-24; 

W trzecim podobieństwie widzimy działanie Boga Ojca w stosunku do 

grzesznika. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, dlatego każdy człowiek już z 

natury posiada z Nim pewien związek (Dz. Ap. 17,29). Najsmutniejsze jest jednak to, 

że odwróciliśmy się od Stwórcy, by prowadzić życie niezależne od Niego. Samowola 

jest korzeniem każdego grzechu. Tak wybrana droga może prowadzić jedynie do 

głębokiego upokorzenia – głodu i niedostatku. Jak trudno sobie wyobrazić Żyda 

pasącego świnie! 

Zanim człowiek zwróci się do Boga, musi wejrzeć w głąb siebie (w. 17). Syn 

marnotrawny zrozumiał swoje położenie i podjął pewną decyzję. Niemniej, nie bardzo 

rozumiał, kim jest naprawdę. Czy miał rzeczywiście do tego prawo, aby być nawet 

najmniejszym z najemników swojego Ojca? Nie! Jednak najważniejsze było to, że 

pragnął wrócić do domu ojcowskiego. 

Co się stało, gdy się znajdował w jego pobliżu? To nie syn przyśpieszył swój 

krok – to ojciec wybiegł mu naprzeciw. Czy mieliśmy takie oczekiwania? Nie, ale Bóg 

zaskakuje nas wciąż na nowo w swojej łasce, która przewyższa nasze ludzkie myśli. 

Syn nie zdążył wypowiedzieć nawet połowy tego, co zamierzał. Okazana 

miłość i łaska zawstydziły go. Dla prawdziwego dziecka Bożego przygotowane są 
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najlepsze rzeczy. Tylko to, co najlepsze, może zaspokoić hojne serce Ojca. Na 

końcu tego wydarzenia znów oglądamy wspólną radość (1. Jana 1,3-4). 

Łuk. 15,25-32; 

Starszy syn nie był jednak w gronie tych, którzy się radowali. Jego serce nie 

było wewnątrz ojcowskiego domu. Nie rozumiał, co to jest łaska. Nic chciał 

uczestniczyć w radości swojego ojca. Zmierzał do osiągnięcia swoich celów. Działał 

"na polu", w świecie – z dala od zakresu działania Bożego miłosierdzia i duchowej 

radości. 

Syn ten jest z jednej strony trafnym obrazem dumnych Żydów, jakich 

widzieliśmy w wersecie 2. Z drugiej przedstawia także każdego nienawróconego 

chrześcijanina, który stara się wieść religijne życie. Jest zdania, że Bóg musi być z 

niego zadowolony i posuwa się nawet tak daleko, że czyni Bogu zarzuty. 

Łaska Boża pragnie osiągnąć także i to dumne serce. Ojciec wyszedł i prosił 

go, a na słowa: "ten twój syn", odpowiedział słowami: "ten twój brat" .Cóż więcej mógł 

uczynić? 

W niebie wszyscy ułaskawieni grzesznicy będą wysławiać łaskę, której 

wszystko zawdzięczają. Łaska ta objawiła się w osobie Pana Jezusa, który przyszedł 

szukać i ratować to, co stracone. Nikt jednak nie osiągnie niebieskiego celu za 

sprawą swojego pobożnego życia. 

Łuk. 16,1-13; 
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Aby dobrze zrozumieć przeczytany fragment, powinniśmy pamiętać o tym, że 

Pan Jezus mówi tutaj do swoich uczniów. Chodzi tu o postępowanie wierzącego 

podczas pobytu na ziemi i o zapłatę, a nie o zdobycie jakiegoś miejsca w niebie. 

Wszyscy ludzie, a w szczególności Żydzi, stali się złymi zarządcami tego, co 

zostało im powierzone przez Boga. Wraz z przyjściem Pana Jezusa na ziemię 

zakończył się czas próby człowieka. Wynik tego Bożego sprawdzianu można streścić 

w krótkich słowach – upadek i sprzeniewierzenie się człowieka Bogu. Tak więc Bóg 

wprowadził czas łaski. 

Jedynie z łaski zostaliśmy zbawieni. Jak postępujemy na ziemi, będąc 

obywatelami nieba? Jak obchodzimy się z dobrami materialnymi? Pan nie pochwalił 

zarządcy za jego niesprawiedliwość, lecz za jego przezorne działanie z myślą o 

przyszłości. 

Wszystko, co posiadamy na tej ziemi, nie należy właściwie do nas, lecz jest 

"cudze". Zamiast miłować pieniędze i rzeczy, które możemy zdobyć za ich pomocą, 

powinniśmy używać ich dla spraw nieba. Ziemskie posiadłości są nazwane mamoną 

niesprawiedliwości, gdyż wszystko to, co jest ziemskie, jest związane z 

niesprawiedliwością, grzechem i złem. Ponieważ jesteśmy na tym świecie, mamy 

kontakt z ziemskimi rzeczami, a co za tym idzie, osobistą odpowiedzialność w 

zarządzaniu nimi. Nie jesteśmy jednak ze świata, więc ziemskie rzeczy nigdy nie 

powinny nami zawładnąć. 

Łuk. 16,14-31; 

Faryzeusze także usłyszeli słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów, ale 

nie przeniknęły one do ich sumień. Pan wypomina im to, że uważali siebie za 
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sprawiedliwych, a następnie wyjaśnia, że epoka zakonu dobiegła końca, ustępując 

miejsca "Królestwu Bożemu". Dostać się do niego jest rzeczą szczególnie trudną dla 

ludzi, którzy uważają się za sprawiedliwych. Jest tak dlatego, ponieważ do Królestwa 

Bożego wejść można wyłącznie na drodze pokuty i wiary, a nie swoich własnych 

wysiłków i starań. Kto jednak odrzuca łaskę, musi przyjąć zakon bez jakichkolwiek 

ograniczeń (w. 18; Mat. 19,7-9). 

Wiersze 19-31 nie są podobieństwem. Pan pozwala nam wejrzeć w to, co 

następuje po śmierci jako konsekwencja życia na ziemi. Znane jest tylko imię 

żebraka (por. Izaj. 43,1), które oznacza: "Mój Bóg jest pomocą". Imię bogacza jest 

nieznane. Człowiek ten nie przejmował się nigdy Bogiem, więc Bóg także zapomni 

na zawsze o jego imieniu. 

Po śmierci obaj mężowie zamienili się rolami. Łazarz znalazł się na łonie 

Abrahama, a więc osiągnął największy cel Żydów. Bogaczowi przypadły w udziale 

męki, bez możliwości zmiany położenia. 

Kiedy bogacz uświadomił sobie beznadziejność swojego położenia, pomyślał 

o swoich żyjących krewnych. Wydawało mu się, że poselstwo kogoś z umarłych 

doprowadziłoby krewnych do pokuty. Mylił się. Abraham stwierdził jednoznacznie, że 

kto odrzucił moc inspirowanego Słowa Bożego, temu już nic nie pomoże. Jeżeli tak 

tragiczne i nieodwracalne było już wtedy położenie tego, kto nie dał wiary Staremu 

Testamentowi, o ile poważniejsze musi być dzisiaj odrzucenie całej Biblii! 

Łuk. 17,1-10; 

Na świecie panuje zło. Jest niemożliwe, aby przejść przez życie bez upadków 

(Jak. 3,1). Zgorszenie może przyjść ze strony niewierzących. W szczególnym 
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niebezpieczeństwie znajdują się dzieci w wierze. Niestety również i my, jako 

wierzący, możemy stać się przeszkodą dla brata w wierze. To dlatego Pan kieruje 

tutaj do nas dwa wezwania – abyśmy pilnowali samych siebie i nie zapomnieli  na 

szczere wyznanie odpowiedzieć łaską, jaką nam samym okazał kiedyś Bóg (Ps. 

32,5; 1. Jana 1,9). 

Uczniowie, którzy stali mocno na gruncie zakonu, który stawiał sprawiedliwe 

żądania, ale nie znał łaskawego przebaczenia, mieli pewne trudności z przyjęciem 

nowo wskazanych zasad. Uważali, że do takiego życia potrzeba wiele wiary. Ale co 

mówi Pan? Wiara, nawet niewielka, pozwala działać Wszechmogącemu Bogu. On 

ma możliwości i rozwiązania, których my nie posiadamy. Ścisły związek z wiarą ma 

także posłuszeństwo. Czy Pan wymaga od swojego sługi wielkiej wiary? Nie! Pragnie 

tylko, aby wykonał Jego polecenie. Tego też żąda od nas.  

Jak ważne jest, abyśmy byli takiego usposobienia jak ci słudzy. Motywacją 

naszego posłuszeństwa nie powinno być oczekiwanie na zapłatę, ale miłość i 

oddanie.  

Łuk. 17,11-19; 

Czas, o którym tu czytamy to czas krótko przed zakończeniem okresu zakonu 

i wprowadzeniem czegoś nowego – czasu łaski. We fragmencie tym widzimy to po 

raz kolejny.  

W drodze do Jerozolimy Pan Jezus spotkał dziesięciu trędowatych. Stali z 

daleka, tak jak wymagał tego zakon (3. Mojż. 13,45-46). Prosili o zmiłowanie Tego, 

który jedynie był w stanie im pomóc. Odpowiedzią nie były słowa: “Bądźcie 



 

 56 

oczyszczeni z trądu”. Pan zażądał od nich wiary i wysłał ich do kapłana, który według 

3. Mojżeszowej 14 musiał zająć się uzdrowionym z trądu.  

Choroba trądu jest trafnym obrazem grzechu. Jak strasznie okaleczył on 

człowieka! Uzdrowienie z choroby grzechu jest możliwe tylko na gruncie 

posłuszeństwa Słowu Bożemu, które mówi: "Pokutujcie i wierzcie ewangelii" (Mar. 

1,15). 

W drodze do kapłana trędowaci zostali oczyszczeni. Jeden z nich, 

Samarytanin, który według zakonu nie miał żadnych praw, wrócił, aby podziękować 

swojemu Dobroczyńcy. Było to dla niego o wiele ważniejsze niż kapłan. Pan Jezus 

przyjął to dziękczynienie i  nie  posłał uzdrowionego  do kapłana. Mógł teraz stanąć 

na gruncie łaski, gdzie nie panował już zakon. A co z resztą? Czy nie są oni podobni 

do dzieci Bożych, które uległy ludzkim systemom i dlatego pozostają w tyle co do 

duchowego wzrostu i poznawania Pana? To z kolei powoduje, że nie są w stanie 

prawdziwie uwielbiać Boga. Jakie smutne jest to dla Pana! 

Łuk. 17,20-36; 

Stawiając pytanie (w. 20), faryzeusze myśleli o Królestwie ustanowionym w 

chwale, jakim zapowiedzieli je wcześniej prorocy. Pan mówi jednak o moralnym 

charakterze tego Królestwa. Nosi ono znamiona swojego Króla, który przebywał 

właśnie pośród nich, ale nie zwraca na siebie uwagi ludzi niewierzących (Jana 3,3). 

Następnie Pan Jezus zwrócił się znowu do uczniów. Mówi, że nadejdą dla 

nich trudne czasy, kiedy będę pragnęli znowu mieć Pana przy sobie. W dniach 

ostatecznych, o których Pan mówi dalej, wierna resztka Izraela będzie odczuwała to 

samo pragnienie. Niemniej to właśnie wtedy odbędzie się sąd nad żyjącymi na ziemi 
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ludźmi. Nadejdzie nieuchronnie jak za życia Noego i tak nagle jak za dni Lota. 

(Przyjście Syna Człowieczego w celu wybawienia resztki Izraela i sądu nad żywymi 

opisane jest w Ewangelii Mateusza 24,30.36-42; 25,31-46). W tym czasie jedni 

zostaną “wzięci” i osądzeni, a inni “pozostawieni”, aby mieć udział w 

błogosławieństwach Królestwa. Gdy Pan Jezus przyjdzie po swoich, będzie 

dokładnie na odwrót. Jedni zostaną wzięci z ziemi do nieba, a drudzy pozostawieni 

na sąd, który przyjdzie na ziemię. 

“Wspomnijcie żonę Lota!” Kobieta ta żyła u boku wierzącego męża. Anioł ujął 

ją za rękę i wyprowadził z miasta. Pozostał tylko niewielki odcinek drogi, aby 

osiągnęła bezpieczny Soar. Jednak spojrzała do tyłu i zginęła. Prawie zbawiony to 

tyle samo co całkiem zgubiony! 

Łuk. 18,1-8; 

Podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędzi ma ścisły związek z 

narodem żydowskim. Wskazuje na czasy ostateczne, o których czytaliśmy w 

poprzednim fragmencie. Wierna resztka Żydów, która będzie w wielkiej udręce, 

będzie usilnie wołać do Boga o pomoc i wykonanie sprawiedliwego sądu nad swoimi 

wrogami. 

Pomimo, że żyjemy w czasie łaski i nie wołamy do Boga o sprawiedliwe 

odpłacenie wrogom, podobieństwo to ma także i nam wiele do powiedzenia. "Módlcie 

się i nie ustawajcie” – słowa te mają dla każdego z nas bardzo duże znaczenie. 

Jakże prędko jednak się zniechęcamy, jeśli Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw w 

widoczny sposób lub jeżeli odpowiada nie tak, jak byśmy tego oczekiwali. Nie 

zapominajmy, że Bóg ma zawsze na uwadze nasze wieczne szczęście. W swojej 
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miłości nie może zmienić dróg, którymi prowadzi nas do tego celu, tylko dlatego, że 

akurat życzymy sobie natychmiastowej ulgi w naszym położeniu. W odpowiednim 

czasie odpowie nam w cudowny sposób. 

W doświadczeniach wiara nie zawsze wznosi się na poziom odpowiadający 

działaniu Boga. Stąd pytanie Pana (w. 8). Pomyślmy tylko o zgromadzeniu w 

Jerozolimie (Dz. Ap. 12). Nieustannie modliło się za uwięzionym Piotrem. Kiedy 

jednak uwolniony przez anioła apostoł stanął przed drzwiami, nikt nie uwierzył. Boża 

odpowiedź często przekracza oczekiwanie wiary, która zwraca się do Niego z 

prośbą. Czy przeżyliśmy już takie zdarzenie? 

Łuk. 18,9-17; 

Nic nie jest tak przeciwne sercu Bożemu jak pycha. Wiele miejsc wskazuje na 

to: Przyp. 8,13; 15,25; 16,18; Izaj. 2,11-17; Jak. 4,6; 1. Piotra 5,5. Ani jeden promień 

Bożego światła nie oświetlił sumienia faryzeusza. W całkowitej niewiedzy o sobie 

samym stał przed Bogiem i przynosił Jemu pieśni wychwalające swoją osobę. 

Celnik dostrzegł działanie światła Bożego w swoim sercu, co pozwoliło mu na 

odkrycie swojego grzesznego stanu. Wiedział, że obraził Boga i dlatego nie śmiał 

nawet podnieść swoich oczu do góry. Liczył jedynie na Boże miłosierdzie i nie 

zawiódł się (Ps. 51,17; 32,2). Jedyną drogą prowadzącą do usprawiedliwienia przed 

Bogiem jest uznanie swojego grzesznego stanu oraz tego, że zasłużyliśmy na sąd i 

szczere wyznanie grzechów. Trzeba wejść na drogę uniżenia, którą nie chcieli pójść 

dumni Żydzi, uważający się za lepszych od innych. 

Małych dzieci świat nie traktuje poważnie, ale nasz Pan jak najbardziej. To 

właśnie one są wartościowe i drogie w Jego oczach. W ich sercu nie ma jeszcze 
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sprzeciwu w stosunku do Jego osoby. Nie są zuchwałe i nie roszczą sobie do 

niczego prawa. Dlatego Pan Jezus wziął dziecko za przykład dla tych, którzy chcą 

wejść do Królestwa Bożego: nie należy  wysuwać wymagań, lecz w prostocie przyjąć 

to, co mówi Bóg. 

Łuk. 18,18-30; 

Przeszkodą w osiągnięciu nieba są nie tylko "ciężkie grzechy", ludzka 

zarozumiałość czy zuchwałość. Na przeszkodzie mogą stać również ziemskie dobra. 

"Nauczycielu dobry” – mówi bogaty dostojnik. "Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg” – 

odpowiada Pan Jezus. Jeżeli dla tego człowieka Pan Jezus nie był Bogiem, tylko 

jedynie człowiekiem, to Jego zdanie nie znaczyło dla niego więcej niż opinia każdego 

innego człowieka. Ale Pan był Bogiem, nawet jeżeli wielu nie uznawało tego faktu. 

Jak zawsze, tak i teraz Pan chciał pozyskać serce tego człowieka. 

Przykazania, które Pan wyliczył, nie dotarły do sumienia słuchacza. Dopiero wtedy, 

kiedy rozmowa weszła na temat ukazujący jego braki i błędy, bogaty człowiek 

zauważył, do czego było przywiązane jego serce. Pan Jezus nie żąda od człowieka 

czegoś, czego sam nie praktykował. Jak bardzo był bogaty, a jak bardzo stał się 

ubogi – z naszego powodu (2. Kor. 8,9)! Niestety, bogacz ten postawił swoje 

bogactwo ponad życie wieczne.  

Tym, którzy spośród ziemskiego narodu Bożego czynili dobrze, obiecane były 

ziemskie błogosławieństwa i majętność. Słuchający myśleli więc: Jeśli już 

uprzywilejowanym jest ciężko wejść do Królestwa Bożego, to kto w takim razie może 

być zbawiony? Tak, na podstawie zakonu, który zwracał się do człowieka w jego 
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grzesznym stanie, jest to niemożliwe. Zbawienie jest jedynie sprawą Bożą. 

Kosztowało Go najwyższą cenę – cenę życia Jego umiłowanego Syna.  

Na postawione przez siebie pytanie Piotr w odpowiedzi usłyszał zapewnienie, 

że naśladowanie Pana nie jest związane z jakąkolwiek stratą. Pan obiecał swoim 

uczniom wielokrotną zapłatę. 

Łuk. 18,31-43; 

Od rozdziału 9,51 widzimy Pana w drodze do Jerozolimy. Jest to ostatni 

odcinek tej drogi. Pan Jezus udzielił uczniom pewnych pouczeń w związku z czasem 

łaski, który miał się rozpocząć. Wiedział, że bez Jego śmierci wszystko byłoby 

nieskuteczne. Myśli uczniów były jednak wypełnione żyjącym na ziemi Chrystusem, 

tak, że nie rozumieli tego, co do nich mówił. Jak często jesteśmy im podobni! Nasz 

brak zrozumienia Słowa Bożego jest bardzo często następstwem niewiary. 

Tłum szedł za Jezusem z zimnym sercem. Pan wiedział, że wkrótce będzie 

wołał: "Ukrzyżuj Go". Uczniowie nie rozumieli swego Pana i celu, do jakiego zdążał. 

Niemniej żebrzący przy drodze ślepiec rozpoznał, z kim ma do czynienia. Poznał 

Pana i zawołał: "Jezusie, Synu Dawida!". Jak bardzo musiało to wzruszyć serce 

Pana, tym bardziej, że niewidomy nie pozwolił się zagłuszyć przez strofujący go tłum, 

ale wołał jeszcze głośniej. 

Dla ślepego była to ostatnia możliwość spotkania z Panem Jezusem. Nie mógł 

więc pozwolić Mu odejść. Teraz albo nigdy! Dzisiaj jesteśmy w ostatniej fazie czasu 

łaski. Gdy nastanie jego koniec, nie będzie już dla nas możliwości dostąpienia 

zbawienia. Czy wołałeś już Pana z wiarą? On może uczynić ciebie nie tylko 

"widzącym", ale także swoim naśladowcą. 
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Łuk. 19,1-10; 

W Jerycho było jeszcze jedno potrzebujące serce. Bogaty człowiek, będący 

przełożonym celników. Zacheusz chciał widzieć Jezusa. Pragnienie to było tak  

wielkie, że żadne przeszkody nie mogły go odwieść od tego zamiaru. Jaki był tego 

rezultat? Znalazło to tak wielki oddźwięk w sercu Pana, że przewyższyło to nawet 

oczekiwania Zacheusza. On jeden cieszył się, podczas gdy inni szemrali. Jak słabo 

ludzi ci znali swoje własne serca! Czy było jakiekolwiek miejsce na tym świecie, w 

którym Pan Jezus nie spotkałby grzesznika? 

Zacheusz pragnął uzewnętrznić zmianę, jaka dokonała się w jego wnętrzu. 

Jest to prawidłowe, lecz nie daje samo w sobie zbawienia. Zbawienie można znaleźć 

tylko w Tym, który przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Według rodowodu 

Zacheusz był potomkiem Abrahama. Został nim także na podstawie wiary w Syna 

Człowieczego (Rzym. 4,16). 

Kiedy w Ew. Mateusza 18,11 Pan Jezus mówi o dzieciach, dodaje, że 

przyszedł po to, aby zbawić zgubionych. Dzieci zawsze wierzą  w to, co się im mówi. 

Kiedy jednak chodzi o odpowiedzialnych ludzi, oprócz słowa zbawić Pan dodaje 

także szukać. To pokazuje nam, jak Pan zadaje sobie trud, żeby doprowadzić 

człowieka do stanu, w którym zauważy swoje zgubne położenie i dojdzie do 

przeświadczenia, że potrzebny jest mu Zbawiciel. Jak trudne to było dzieło – praca 

nad zepsutymi, zatwardziałymi sercami ludzi, mających siebie za sprawiedliwych! 

Czy On znalazł już ciebie? 

Łuk. 19,11-27; 
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Przez podobieństwo to Pan Jezus pokazuje swoim słuchaczom, że nie 

wszystko będzie się działo tak, jak przypuszczali. On sam był krótko przed swoim 

powrotem do nieba, gdzie miał objąć panowanie. Daje im do zrozumienia, że później 

powróci, aby dochodzić swoich praw. W czasie Jego nieobecności Jego słudzy – ci, 

którzy Go przyjęli podczas pierwszego pobytu na ziemi – mają pomnażać 

powierzone im talenty. 

Żydzi jako naród odrzucili Pana Jezusa. Przez ukamienowanego Szczepana 

(Dz. Ap. 7,51-60), “wysłali za nim poselstwo” o ostatecznym odrzuceniu Jego 

rządów. Dla niewierzących pozostaje jedynie sąd (w. 27). W Ew. Mateusza 25,14-30 

każdy ze sług otrzymał zadanie na podstawie posiadanych zdolności; tutaj każdy 

otrzymał jednakowe ilości funtów. Nie chodzi tutaj w pierwszej kolejności o to, czy 

wiernie obchodzę się z tym, co mi powierzono. Decydujące jest to, co zrobiłem z 

funtem. Nie każdy włożył tyle samo wysiłku, więc zapłata, jaką otrzymali słudzy, 

różniła się. Wersety 17. i 19. uczą nas, że wynagrodzenie nie ma związku z 

błogosławieństwami nieba, tylko z rządami w Tysiącletnim Królestwie. 

Czy zauważyliśmy, że wierni słudzy nie przypisują sukcesu sobie, tylko temu, 

który powierzył im majątek? "Panie, Twój funt przyniósł sześć dalszych." Tylko to, co 

daje Pan, może przynieść owoc! 

Łuk. 19,28-44; 

Pan Jezus zbliża się do miasta, "które zabija proroków i kamieniuje tych, 

którzy do niego byli posłani..."(Łuk. 13,34). Przed ostatecznym odrzuceniem 

przedstawia się raz jeszcze jako syn Dawida, mający prawo do tego, aby zostać 
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królem. Tylko ktoś, komu należało się panowanie, mógł wystąpić z takim 

autorytetem. Naród izraelski pozostanie więc w dniu sądu bez usprawiedliwienia.  

W przeciwieństwie do zastępów niebieskich, które po narodzeniu Jezusa 

wołały:  „pokój na ziemi” (rozdz. 2,14), uczniowie wołają tutaj: „pokój na niebie” (w. 

38). Na skutek odrzucenia księcia pokoju świat musi borykać się z takimi problemami 

jak: zamęt, wojny, sąd. Pokój ma ścisłe powiązanie z mężem z Golgoty. Kiedy 

uczynił pokój przez krew swego krzyża (Kol. 1,20), powrócił jako zwycięzca do nieba. 

On sam jest naszym pokojem bez względu na to, czy jesteśmy Żydami, czy 

pochodzimy z narodów (Efez. 2,14). Jednak na ziemi dopiero wtedy zapanuje pokój, 

gdy On sam przejmie na niej panowanie. 

Pan Jezus płacze nad Jerozolimą. Jego przepełnione łaską serce ubolewa 

nad miastem, którego krnąbrność wobec Boga była niemal przysłowiowa (Ezdr. 

4,19). Bóg dał Żydom jeszcze 40 lat. Po upływie tego czasu miasto zostało 

doszczętnie zniszczone przez Rzymian. Odczucia Pana są dzisiaj takie same: "On 

jest cierpliwy względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby 

wszyscy przyszli do upamiętania" (2. Piotra 3,9). 

Łuk. 19,45-20,8; 

W 5. Mojż. 14,24-26 Mojżesz przedstawił zarządzenia dotyczące Izraelitów, 

którzy idąc do domu Bożego, mieli do pokonania długą drogę. Mogli kupić ofiarę na 

miejscu. Dlaczego więc Pan Jezus wypowiada w powyższym fragmencie tak ostre 

słowa? Ponieważ sprzedawcy powinni byli sprzedawać zwierzęta gdzieś indziej 

(Jana 2,16). Co więcej, naród izraelski znieważył dom Boży przez to, że udawał, że 

służy Bogu, a w rzeczywistości odrzucił Jego Syna. Zachowywanie zewnętrznej 
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formy, bez zaangażowania serca, uczyniło ten dom "jaskinią zbójców". Jakże często, 

gdy stan duchowy jest zły, ciało (tj. zepsuta ludzka natura) trzyma się kurczowo 

zewnętrznych form. 

Dopóki służba Pana nie została zakończona, nikt nie mógł Mu przeszkodzić 

ani podnieść na Niego ręki (w. 47-48). 

W 20. rozdziale czytamy, że wielu próbowało rozmawiać z Panem: 

arcykapłani, uczeni w Piśmie, starsi, saduceusze, szpiedzy. Przez zadane pytania 

objawili swoją niewiedzę, będącą skutkiem braku bojaźni Bożej (Przyp. 1,7) i zostali 

osądzeni przez prawdę. 

W pierwszej scenie Pan odpowiada na postawione pytanie innym pytaniem. 

"Oni zaś rozważali to..." Kto nie chce wierzyć, ten czyni zawsze różne wymówki. Tak 

też uczeni w Piśmie woleli pozostać w swojej niewiedzy i zrezygnować z odpowiedzi 

na pytanie Pana, zamiast przyznać się do podwójnej winy, jaką była niewiara w 

stosunku do Jana Chrzciciela i Pana Jezusa. 

Łuk. 20,9-19; 

Winnic nie sadzi się dla przyjemności, lecz po to, aby uzyskać owoc. Bóg 

wyprowadził naród z Egiptu, aby wprowadzić go do kraju swojego dziedzictwa i 

zamieszkać wśród swojej własności (2. Mojż. 15,17). Tesaloniczanie nawrócili się, 

aby "służyć Bogu żywemu i prawdziwemu". Jaki owoc znajduje Pan w Twoim życiu, 

drogi wierzący przyjacielu? 

Przez długi czas Bóg oczekiwał owocu od swojego ludu. Nie szczędził trudu, 

aby go uzyskać. Wszystko nadaremnie. Nie tylko, że potraktowali lekceważąco 

posłanych sług, ale zabili nawet Jego Syna.  
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Na przykładzie Izraela Bóg objawił stan serca człowieka – takiego, jakim jest z 

natury. Człowiek chce nie tylko odmówić Bogu tego, co się Mu należy jako Stwórcy, 

lecz chce także posiąść dziedzictwo. Usuwa Boga, aby być panem na ziemi. Dzisiaj 

wiele mówi się i pisze o ludzkich prawach, a nawet o nie walczy, lecz nie honoruje 

się praw Bożych. 

"Przenigdy!" (w. 16). Dla tego dumnego narodu było nie do przyjęcia, aby Bóg 

zabrał im ich prawa, które utracili z powodu nieposłuszeństwa. Kamieniem 

węgielnym był Pan, nawet jeśli Żydzi Go nie uznali. Stał się dla nich zgorszeniem (1. 

Kor. 1,23). Żydzi upadli na ten kamień. Później jednak, kiedy Pan powróci w swojej 

chwale, to On spadnie na tych, którzy pozostali w swojej niewierze. 

Łuk. 20,20-26 

 Z nieprzejednaną nienawiścią najwyżsi kapłani i uczeni w Piśmie 

szukali sposobności, aby „przyłapać go na jakimś słowie”. Posłali obłudnych 

szpiegów z pytaniem, które w zakresie ludzkiej mądrości czy zręczności nie 

pozostawiało nic do życzenia. Gdyby Pan odpowiedział na to pytanie „tak”, 

zaprzeczyłby wtedy sam sobie (swojemu charakterowi jako Mesjasz, który miał 

wyzwolić lud). Przeciwna odpowiedź mogłaby być odczytana jako nawoływanie do 

rebelii, co byłoby podstawą, aby wydać Go Rzymianom. 

Tak jak na pustyni (rozdz. 4,1-13), tak i teraz widzimy Pana Jezusa jako 

doskonałego człowieka, który w obliczu swoich wrogów żyje w niezmąconej 

społeczności ze swoim Bogiem, przedkładając nade wszystko Słowo Boże. Jakie 

piękne wypełnienie słów z Psalmu 119,97-98: „O, jakże miłuję zakon Twój, przez cały 
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dzień rozmyślam o nim. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół 

moich!”. 

Cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co Boże! Dumni Żydzi buntowali się przeciw 

rzymskiej okupacji, chociaż była następstwem ich niewierności i nieposłuszeństwa 

względem Boga. Z drugiej strony służba Bogu, do której Rzymianie pozostawili im 

pełną wolność (Dz. Ap. 18,14.15), stała się zimną, martwą formą, w której serce nie 

miało już żadnego udziału. A co z nami – czy państwo i Bóg rzeczywiście otrzymują 

od nas to, co się im należy? 

Łuk. 20,27-40: 

Kiedy najwyżsi kapłani i uczeni w Piśmie odeszli od Pana bez słowa, pojawili 

się niewierzący sceptycy z innym pytaniem. Chcieli udowodnić, że nauka o 

zmartwychwstaniu jest głupstwem i niedorzecznością, a przez przywołane argumenty 

objawili jedynie swoją niewiedzę i niewiarę. 

Stanu, w którym znajduje się doczesne stworzenie, nie można w żadnym 

wypadku przenieść na nowe, duchowe, wieczne stworzenie. W tamtym świecie 

wszystko pozostanie w wiecznej czystości. Żadna generacja nie będzie musiała 

zastępować poprzedniej. „I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu 

już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły” (Obj. 21,4). 

Przez Pisma, które były znane saduceuszom, Pan pokazał pytającym wieczną 

egzystencję wierzących. Później dodał: „Dla niego bowiem wszyscy żyją”. Dotyczy to 

także tych, którzy umarli w niewierze. „Duch zaś wróci do Boga...” (Kazn. 12,7). 

Śmierć ma władzę tylko nad ciałem i tylko na pewien czas. Później następuje 

zmartwychwstanie – do życia albo na sąd, zgodnie ze słowami Pana: „Nie dziwcie 
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się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I 

wyjdą ci, którzy dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by 

powstać na sąd” (Jana  5,28-29). 

Łuk. 20,41-47; 

Kiedy nikt nie odważył się już pytać Go o cokolwiek, wtedy On zaczął zadawać 

pytania. Czynił to jednak w zupełnie innym celu niż oni – Pan nie zamierzał wystawić 

ludzi na próbę lub wciągnąć ich w pułapkę, lecz chciał dotrzeć do ich serc i sumień. 

Pytanie dotyczyło Jego osoby. 

Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Mesjasz, Syn Dawida, musi być 

osobą Bożą, skoro Dawid nazywa Go Panem. Wszystko, czym jest Pan Jezus, jest 

oparte na tym, że jest On prawdziwym Bogiem i prawdziwym, bezgrzesznym 

człowiekiem w jednej osobie. O tym świadczą zakon i prorocy. Bez tej prawdy każda 

“chrześcijańska” nauka jest oszustwem (Rzym. 1,1-4; Jana 4,2.15). 

Wiersz 42. wskazuje na odrzucenie Syna Dawida. Chociaż Chrystus był 

prawowitym potomkiem króla Dawida (Mat. 1,2-16), nie zasiadł z mocą na ziemskim 

tronie. Szedł drogą uniżenia aż na krzyż, aby stać się ofiarą pojednania, nie królem. 

Niemniej Bóg zatroszczył się o chwałę swojego Syna i po zmartwychwstaniu dał 

Jemu miejsce po prawicy swojego tronu (Hebr. 10,12). 

Wiersze 45-47 stanowią streszczenie Ewangelii Mateusza 23. Zgodnie z 

charakterem rozważanej przez nas Ewangelii, tutaj pominięte zostało wszystko, co w 

szczególny sposób odnosi się do żydostwa. Jak możemy ustrzec się ducha 

faryzeuszów? Jeśli we wszystkim będziemy naśladować naszego Pana i Zbawiciela, 
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będziemy Mu posłuszni i nie będziemy oczekiwać uznania w oczach ludzi (Jana 

5,41.44). 

Łuk. 21,1-9; 

Zdarzenie opisane w wierszach 1-4 odsłania nam kryteria, według których Bóg 

ocenia nasze dary. On widzi nie tylko to, co złożyliśmy w darze, ale także i to, co 

zatrzymaliśmy dla siebie. Bogu nie chodzi o materialne wartości, lecz przede 

wszystkim o wewnętrzne (1. Sam. 16,7). Wdowa dała „z niedostatku swojego 

wszystko, co miała”. Wyzbywszy się wszystkiego, co posiadała, nie mogła się już 

opierać na czymś namacalnym. Swoją nadzieję mogła złożyć jedynie w Bogu. Jak 

bardzo ta postawa musiała rozradować serce Pana! 

Wzmianka o pięknej świątyni stała się bodźcem do udzielenia pouczeń 

dotyczących czasów ostatecznych. W przeciwieństwie do wskazań zawartych w 

Ewangelii Mateusza czy Marka, Łukasz dopiero od 25. wersetu zajmuje się 

wydarzeniami, które będą się działy pod koniec obecnego czasu, krótko przed 

objawieniem się Syna Człowieczego. Odpowiada to charakterowi tej Ewangelii. 

Łukasz mówi cały czas o sądzie, który zakończył jedność narodu i będzie trwał aż do 

zakończenia czasu pogan. Na ten okres przypada czas łaski, w którym żyjemy. 

Wróg szuka dwóch sposobów, aby szkodzić wierzącym. Jako „wąż” udaje 

prawdę (w. 8), a jako lew ryczący występuje z wielką siłą prześladowcy (w. 9).    

Łuk. 21,10-28; 

Na końcu czytaliśmy: „...lecz nie zaraz będzie koniec”. Zatem to, co opisane 

jest w wierszach 10-24, nie dotyczy wydarzeń wielkiego ucisku, lecz czasu 

bezpośrednio po ukrzyżowaniu Pana Jezusa. Pan mówi o prześladowaniach, jakie 
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dotkną uczniów i pierwszych świadków chrześcijaństwa (por. Dz. 8,1-3). Nie powinni 

się jednak lękać, gdyż On sam będzi przy nich przez Ducha Świętego (Mar. 13,11). 

Kiedy w 70. roku n.e. oddziały rzymskiego wojska obległy Jerozolimę i w 

końcu ją zdobyły, wypełniły się dosłownie wiersze 20-24. Historycy tamtych czasów 

opisali straszne położenie oblężonych. Podają, że chrześcijanie, którzy przypomnieli 

sobie ostrzeżenia Pana Jezusa, opuścili miasto przed oblężeniem, aby schronić się 

w wioskach po drugiej stronie Jordanu. Nie tylko Rzymianie, ale także inne narody 

uciskają od tego czasu rozproszonych Żydów. Jak wiele narodów przewinęło się 

przez Jerozolimę od  początku chrześcijaństwa aż do obecnego czasu! Wydarzenia 

te dowodzą prawdziwości Słowa Bożego. Czy moglibyśmy zatem wątpić, że wypełnią 

się także przyszłe wydarzenia, opisane w wersetach 25-28? 

Łuk. 21,29-38 

Łukasz, który ciągle na nowo wychodzi poza granice Izraela i ma przed 

oczami także narody, kieruje nasze spojrzenie nie tylko na drzewo figowe (Izrael), 

lecz także na pozostałe drzewa (narody). Podczas długiego czasu odrzucenia Izrael 

wydaje się podobny  na pozór do obumarłego drzewa w zimie. Tak, jak ciepło wiosny 

przynosi gałązkom i pąkom nowe życie, tak Izrael będzie na nowo ożywiony. 

Początki tego możemy widzieć już dzisiaj. 

„To pokolenie” nie obejmuje okresu siedemdziesięciu czy stu lat i nie 

ogranicza się tylko do żyjących wtedy ludzi, lecz jest generacją niezmiennie 

odrzucającą Chrystusa. Ówcześni Żydzi, a także dzisiejsze nominalne 

chrześcijaństwo i wielka część przyszłego Izraela tak samo odrzucają Pana Jezusa. 

Mimo to Bóg osiągnie swój cel. Nic z tego, co powiedział, nie zostanie zapomniane. 
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Przywilej, jaki dał nam Bóg, pozwalając nam poznać przyszłość, powinien 

mieć praktyczny wpływ na nasze życie. Obyśmy nie byli podobni do tych, którzy 

„mieszkają na ziemi” (w. 35; dosł. “osiedlili się na stałe na ziemi”, w znaczeniu 

“zapuścili korzenie na ziemi”; por. Obj. 3,10; 6,10; 8,13)! Czuwanie i modlitwa są 

ściśle ze sobą związane. Są to dwie rzeczy, które mogą zachować nas dla Pana, w 

odłączeniu od świata, który zmierza w kierunku sądu. 

Łuk. 22,1-13 

Według myśli Bożych miało to być ostatnie święto Paschy, gdyż bezpośrednio 

po nim wypełniło się to, na co ono wskazywało: śmierć Chrystusa. 

Najwyżsi kapłani i uczeni w Piśmie chcieli przyłapać Pana na jakimś słowie, 

lecz im się to nie udawało (rozdz. 19,47; 20,26.40). Szukającym innych możliwości 

wrogom Pana z pomocą przyszedł Judasz, jeden z dwunastu. Człowiek ten, który 

długie lata spędził obłudnie u boku Pana i pielęgnował swoją miłość do pieniędy, stał 

się teraz dla szatana marionetką łatwą do kierowania. Łukasz nie wspomina 

uzgodnionej za wydanie Pana sumy. Wskazuje jedynie na to, że chodziło o 

pieniądze. Syn Człowieczy sprzedany za pieniądze! Czy jest w tym świecie coś, 

czego nie zrobi się dla pieniędzy? Uważajmy na siebie! 

W czasie, gdy przywódcy ludu opracowywali swój straszny plan, Bóg 

zatroszczył się o to, by Jego Syn, który „nie miał, gdzie by głowę skłonił” (rozdz. 

9,58), znalazł godne miejsce, aby spożyć wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami. 

Wszystko zostało cudownie przygotowane. 
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Wiersz 1. mówi, że święto zbliżało się, wiersz 7., że nastał dzień i znalazło się 

miejsce, gdzie można było świętować, a w wierszu 14. nastała godzina ostatniego 

wspólnego przebywania uczniów z ich Panem. 

Łuk. 22,14-23 

Ta Pascha stała się pożegnalną wieczerzą, ponieważ były to ostatnie chwile, 

jakie Pan spędził przed swoją śmiercią z bliskimi Mu uczniami. Wraz z tą ostatnią 

Paschą aż do nadejścia Tysiącletniego Królestwa przecięte zostały także więzy 

łączące Pana z Jego ziemskim ludem. Był to ostatni akt Pana (jako Syna 

Człowieczego), którego dokonał pod zakonem. Uczniowie mieli podzielić między 

siebie kielich paschalny. On sam nie mógł mieć już udziału w tym, co mówiło o 

radości Bożej z Izraela, dopóki nie wypełniło się to, co mogło być jedyną podstawą 

dla tej radości: Jego śmierć. 

Wieczerza Pańska, którą ustanowił (od w. 19), nie jest już obrazem przyszłej 

ofiary jak Pascha, lecz pamiątką dokonanego dzieła. Czy nie zauważamy, z jaką 

czułością Pan dwukrotnie wypowiedział słowa: „dla was”? Tak, On „mnie umiłował i 

wydał samego siebie za mnie” (Gal. 2,20). On oddał siebie także za nas, swoje 

Zgromadzenie, gdyż bardzo je umiłował (Efez. 5,2.25). Czy w odpowiedzi na Jego 

wielką miłość do Ciebie wypełniasz życzenie Jego serca i czynisz to na Jego 

pamiątkę? 

Jakim bólem musiało być dla Jego serca wskazanie swego zdrajcy i jego 

straszny koniec, i to w ostatnich wspólnych godzinach spędzonych z drogimi Mu 

uczniami! 

Łuk. 22,24-38 
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Tylko Słowo Boże może ukazać tak wierny obraz ludzkiego serca i 

grzesznego ciała w wierzącym.  Jakże żałosny jest ten widok! Uczniowie kłócą się, 

kto wśród nich miałby uchodzić za największego. Piotr pokłada ufność w swoich 

siłach, a napomnienia Pana puszcza mimo uszu. A Pan? Postępowaniu uczniów 

wychodzi naprzeciw z łaską i cierpliwością. Żadna ostra nagana nie wychodzi z Jego 

ust, lecz dobrotliwe pouczenia i obietnice. On jest przykładem dla każdego 

naśladowcy, gdyż sam był „największy”, a zajął najniższe miejsce. Obyśmy zawsze 

byli w Jego bliskości, a wtedy zajmiemy to najwłaściwsze miejsce. Również nie minie 

nas zapłata za to, że dzieliliśmy z Nim odrzucenie i miejsce służby. On to 

przyobiecał.  

Piotr nie przyjął do serca napomnienia Pana i upadł. Niemniej łaska dalej nad 

nim czuwała. Tak, świadomy okazanej mu łaski, mógł później z całą ostrością 

wskazać Żydom na Pana (Dz. Ap. 3,14.19). 

Wraz z ukrzyżowaniem Pana Jezusa zmieniła się treść zwiastowania uczniów. 

Wcześniej głosili nadchodzące królestwo. Ponieważ zwiastowanie to nie znalazło 

oddźwięku, mieli od tego momentu zwiastować odrzuconego Chrystusa. Do dzisiaj 

jest to treścią naszej ewangelii. 

Łuk. 22,39-46 

Wróg, który po swojej klęsce (rozdz. 4,13) zostawił Pana w spokoju, teraz 

powrócił. Tu, w ogrodzie Getsemane, poniósł ostateczną porażkę. Ponieważ szatan 

nie mógł odwieść Pana z drogi posłuszeństwa, próbował wzbudzić w Nim strach, aby 

mu uległ. Jednak posłuszny Syn nie wzbraniał się od żadnych cierpień, lecz 

wszystko polecił swemu Ojcu. 
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W tych momentach przed Jego świętą duszą roztaczała się cała okropność 

śmierci, Boży sąd, odłączenie i opuszczenie przez Boga. W swojej nieskończonej 

doskonałości nigdy nie musiałby pić kielicha Bożego sądu nad grzechem. Lecz w 

swoim posłuszeństwie i pełnym poświęceniu swojemu Bogu Ojcu nie pragnął 

niczego innego, jak tylko wypełnienia Jego woli. 

Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem, który znajdował się tutaj w ciężkim 

boju. Łukasz raz po raz wskazuje na to dobitnie. Anioł wzmocnił ciało Tego, który z 

jednej strony był prawdziwym człowiekiem, a z drugiej Stwórcą i władcą. Jaki obraz! 

Z sercem i ciałem człowieka odczuwał i cierpiał doskonale po Bożemu. Dowodzi tego 

Jego pot, wielki jak krople krwi, który spadał na ziemię. Jaka walka i jakie cierpienia – 

dla Ciebie i dla mnie. 

Łuk. 22,47-53 

Wydarzenia następują w szybkim tempie. Gdy jeszcze mówił, nadeszła 

uzbrojona zgraja ze zdrajcą na czele. „Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna 

Człowieczego? – słowa te były wypowiedziane bez jakiejkolwiek goryczy po to, by 

dotrzeć do jego serca. Było jednak za późno. Ktoś inny, szatan, wziął go w 

posiadanie. 

Uczniowie zaczęli bronić swojego Mistrza, lecz z własnej siły. Jak szybko 

ucichły ich protesty! Wkrótce wszyscy Go opuścili i uciekli (Mar. 14,50). 

Tragiczne okoliczności, przez które Pan przechodził, w żadnym wypadku nie 

przeszkodziły działaniu łaski. Uleczył ucho zranionego sługi. Jednak godziny Jego 

niestrudzonej służby dla Jego ludu, sprawowanej w łasce i miłości, dobiegały końca. 

Ich miejsce zajęła “ich godzina i moc ciemności”, w której rządził szatan. Przez wiele 
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lat ludzie podsycali swoją nienawiść do Pana. Wiele razy chcieli Go zgładzić. Jednak 

Jego służba nie była jeszcze zakończona. Teraz już nic nie mogło zatrzymać ich 

nienawiści. Nawet uzdrowienie zranionego nie wywarło na nich już żadnego 

wrażenia.  

Bogu niech będą dzięki! Również Pan Jezus nie dał się powstrzymać w tych 

strasznych momentach. Pragnął uwielbić Boga Ojca i wyratować grzeszników. 

Łuk. 22,54-62 

Ludzi boimy się wtedy, gdy nie jesteśmy w społeczności z Bogiem. Piotr   

szedł za Panem na dwór najwyższego kapłana. Nagle znalazł się pośród wrogów 

swojego Mistrza. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Ponieważ nie był połączony 

ze źródłem siły, zabłądził i upadł. Przez to wyszła na jaw niepewność ciała. 

Własnemu „ja” nigdy nie można ufać. Otoczenie wrogów Chrystusa, albo inaczej 

świat niewierzących ludzi, jest także dla nas niebezpiecznym miejscem, którego 

powinniśmy unikać wszelkimi sposobami (Psalm 1,1). Oby przeżycia Piotra posłużyły 

nam jako ostrzeżenie! 

A Pan Jezus? Pomimo cierpień nic nie mogło powstrzymać działania Jego 

łaski. Nawet w momencie zaparcia się Piotra, które musiało Go bardzo zranić, nie 

myślał o sobie, tylko o godnym pożałowania uczniu. Odwrócił się, spojrzał na niego i 

tym samym uczynił pierwszy krok na drodze duchowej odnowy swojego ucznia. 

Upadły uczeń przypomniał sobie słowa Pana. Pojął powagę swojej winy i gorzko 

płacząc, opuścił miejsce swojego upadku (Dan. 1,8). 

Łuk. 22,63-71 
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Pan Jezus nie spędził nocy spokojnie. Był w rękach ludzi, którzy pilnując Go, 

naigrywali się z Niego i bili Go. Dopiero rankiem Pan chwały stanął przed swoimi 

sędziami. 

Arcykapłani i uczeni w Piśmie przyprowadzili Go przed Synedrium, aby nadać 

swojemu działaniu pozór, że jest zgodne z prawem. Pan wiedział, że czas ten nie 

jest odpowiedni do złożenia świadectwa. Dał teraz odczuć swoim oskarżycielom ich 

niemoc. W swoich słowach dał im do zrozumienia, że skończył się czas, w którym 

Mesjasz (Chrystus) miał być przedstawiony ludziom. Od tego czasu Syn Człowieczy 

miał siedzieć po prawicy mocy Bożej. Wszystko było zaplanowane przez Boga. 

Teraz pozwolił im podążać dalej wybraną drogą, na której poprowadzą Pana na 

śmierć. 

Oskarżyciele  wyciągnęli ze słów Pana Jezusa słuszny wniosek i Pan temu nie 

zaprzeczył. On był Synem Bożym. Przez osądzenie Pana Jezusa sędziowie 

sprowadzili na siebie ogromną winę. Nie byli w stanie dowieść mu jakiegokolwiek 

grzechu. Osądzili Go nie za złe czyny, ale za publiczne wyznanie, że był Synem 

Bożym. Kilka godzin później ci sami ludzie bluźnili ukrzyżowanemu Chrystusowi 

słowami: „Jeśli jesteś Synem Bożym, zstąp z krzyża” (Mat. 27,40). 

Łuk. 23,1-12 

Żydowska władza sądowa była jednomyślna w skazaniu Pana Jezusa na 

śmierć. Jednak ostateczna decyzja i wykonanie wyroku śmierci było w gestii   

rzymskiego okupanta. Dlatego tłumy usilnie poszukiwały Piłata.  

Aby wypróbować oskarżycieli, Piłat sam zadał oskarżonemu pytania. Na 

pytanie: „Czy ty jesteś królem żydowskim?” Pan odpowiedział: „Ty powiedziałeś”. 
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Uznał ustanowioną przez Boga władzę rzymską i podporządkował się jej: „Jezus 

Chrystus, który przed Piłatem złożył dobre wyznanie” (1. Tym. 6,13). 

Świecki sędzia musiał uznać niewinność oskarżanego. Jakże mogło być 

inaczej! Przecież ten „Człowiek”, który stał przed nim, był nie tylko bezgrzesznym 

„mężem boleści”, lecz także mężem Bożych planów. Piłat wysłał Jezusa do Heroda 

w nadziei, że będzie mógł uwolnić się od tego kłopotliwego więźnia. 

Herod do tej pory nie miał żadnej sposobności widzieć Pana Jezusa, który 

swoją służbę miłości prowadził przecież wśród biednych, a nie na dworze króla (Izaj. 

42,2; Łuk. 4,18.19). Pan nie miał zamiaru zaspokajać ludzkiej ciekawości i na wiele 

pytań nie udzielił żadnej odpowiedzi. Nienawiść i pogarda okazana Synowi Bożemu 

pojednała dwóch dotychczasowych wrogów i uczyniła ich przyjaciółmi. Jaka ciemna 

przyjaźń! 

 Łuk. 23,13-25 

Rozpoczyna się ostatnia rozprawa. Po niej ma zostać ogłoszony wyrok. Piłat 

raz jeszcze przedstawia Żydom niewinność oskarżonego i podkreśla zgodność 

swojego osądu z osądem Heroda. A Żydzi? Nie dają się przekonać. Sprytnie 

wykorzystują widoczną obojętność Piłata w stosunku do Jezusa i rozczarowującą 

wyniosłość Heroda. Na każdorazowy sprzeciw sędziego odpowiadają krzykiem i za 

trzecim razem czytamy: „...rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania”. 

W końcu naród zwyciężył. Piłat ugiął się pod jego żądaniami i wypuścił na 

wolność Barabasza, „który został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w 

mieście rozruchu i morderstwa”. „Jezusa zaś zdał na ich wolę”. Piłat wypełnił ich 
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żądanie, ale nie mógł uciec od odpowiedzialności, jaka ciążyła na nim za ten 

haniebny wyrok. 

Tak więc Rzymianie, których przełożonym był Piłat, stali się winni śmierci 

Pana Jezusa (Dz. 4,26.27; Psalm 2,2). Obok trzykrotnego potwierdzenia niewinności 

Pana Jezusa przez Piłata (w. 4.14.27), podobnego stwierdzenia Heroda (w. 15), w 

rozdziale tym to samo potwierdzają jeszcze ukrzyżowany złoczyńca i rzymski setnik 

(w. 41, 47). Pomimo tego Pan Jezus musiał oddać swoje życie! Dlaczego? Stało się 

to dla Ciebie i mnie. 

Łuk. 23,26-38 

W tłumie, który wiódł Pana drogą prowadzącą na sąd, były serca, które miały 

dla Niego wiele sympatii. Czy była to jednak szczera wiara czy jedynie uczucie? Kto 

naśladuje Pana jedynie pod wpływem jakichś uczuć, ten prędzej czy później ustanie 

w drodze. Jedynie wiara, którą poprzedza szczera pokuta, wytrzyma czas próby. 

Pan Jezus był zielonym drzewem – zaangażował dla sprawy Bożej wszystkie 

swoje siły. Naród był drzewem suchym, bez życia i owocu dla Boga. Podczas zajęcia 

Jerozolimy, czterdzieści lat później, wypełniły się słowa Pana o córkach 

jerozolimskich. 

Żadne z cierpień nie było oszczędzone „mężowi boleści”. Będąc tematem 

przyśpiewek pijaków, został zaliczony do bezbożnych i wśród bezbożnych 

wyznaczono Mu grób. 

Bóg wysłuchał prośby swojego Syna (w. 34) i jeszcze raz podarował temu 

narodowi czas łaski. Dlatego słyszymy Piotra mówiącego: „A teraz, bracia, wiem, że 

w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni; Bóg zaś wypełnił w ten sposób 
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to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć 

będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze” (Dz. 

3,17-19). 

Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśliby Pan wyratował się w czasie 

wyzywających drwin ludu, jego przywódców i żołnierzy, nikt – ani Ty, ani ja – nie 

mógłby zostać zbawiony? Czy dostatecznie dziękujemy Mu za ten czyn 

niezmierzonej miłości? 

Łuk. 23,39-49 

Herod, Piłat i przywódcy ludu, tłum, rzymscy żołnierze – wszyscy oni 

wypuszczali strzały pogardy w kierunku serca świętej ofiary. Do tych szatańskich 

głosów przyłączył się jeden ze złoczyńców. Bóg jednak zatroszczył się o pociechę 

dla swego umiłowanego Syna: drugi ze złoczyńców przyjął Go jako swojego 

Zbawiciela. „A kto do mnie przychodzi, tego nie wyrzucę precz.” 

W przeciwieństwa do Mateusza i Marka, Łukasz w mniejszym stopniu ukazuje 

cierpienie na krzyżu, a bardziej koncentruje się na rezultatach Jego dzieła. Śmierć 

Pana nie nastąpiła wskutek Jego cierpień, lecz potwierdziła fakt, że dzieło zostało 

zakończone. Teraz Bóg mógł przyjąć grzeszników. 

Ta śmierć była także czymś niepospolitym w oczach rzymskiego setnika. Nie 

mógł  pohamować swojego zdziwienia (w. 47). Bóg chciał, by w momencie, gdy Jego 

Syn wisiał na krzyżu, dwoje ludzi wydało świadectwo o jego sprawiedliwości: 

złoczyńca i poganin. A Żydzi? Zaliczyli Go do bezbożników i przestępców, a po 

zakończeniu tego widowiska zawrócili do miasta. Od tego momentu nie widzieli już 

Pana Jezusa (po zmartwychwstaniu objawił się tylko swoim uczniom). Zobaczą Go 
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dopiero wtedy, gdy przyjdzie z obłokami “i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go 

przebili” (Obj. 1,7). 

Łuk.  23,50-56 

Teraz ujawnia się ukryty uczeń Pana: bogaty Józef z Arymatii. Bóg 

przygotowywał go w ciszy do wykonania swojej przysługi. Józef nie zgadzał się z 

decyzją rady (Synedrium). Jego postawa sprawiła, że mogły się wypełnić słowa z 

Izajasza (53,9): „Grób mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na 

równi] z bogaczem...” (BT). Wstawienie się za Panem i wystąpienie przeciwko Jego 

przeciwnikom często wydaje się sprawą beznadziejną, nierokującą powodzenia. Ale 

czy to straszne posiedzenie rady, w którym Józef brał udział, nie było testem przed 

późniejszą służbą? Bóg także i dzisiaj, na uboczu, często w niełatwych sytuacjach, 

przygotowuje swoje sługi. 

W grobie Józefa nikt jeszcze nie został pochowany. Jak cudownie Bóg czuwał 

nad tym, by Jego słowo wypełniło się do końca (Ps. 6,10)! Chociaż święte ciało Pana 

musiało przejść przez śmierć, nie mogło byś dotknięte procesem skażenia lub 

rozkładu. Grób, w którym złożone było ciało grzesznego człowieka, nie mógł 

wchodzić w rachubę jako grób dla Pana. 

Wraz ze śmiercią Pana Jezusa, w historii świata i wieczności zakończył się 

jeden z najważniejszych okresów. Na krzyżu zakończył się okres wypróbowania 

człowieka w jego upadłej naturze. Nic więcej ponad to, co uczynił Bóg z człowiekem, 

nie można już było uczynić. Dowiedziona została ogromna grzeszność człowieka. 

Jego przypadek był beznadziejny. Nowy związek z Bogiem możliwy jest tylko na 

mocy śmierci i zmartwychwstania Syna Boga żywego.  
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Łuk. 24,1-12 

Kobietom z Galilei, podobnie jak uczniom, z trudem przychodziło zrozumienie 

wszystkiego, co zaszło. Całkowicie zapomniały o wcześniejszych słowach Pana 

dotyczących Jego śmierci i zmartwychwstania. Miały jednak pałające serce dla 

swego umiłowanego Mistrza. To skierowało je pod krzyż, gdzie „stanęły z daleka”, a 

następnie do grobu – najpierw, aby zobaczyć, jak składano Jego ciało, a potem, w 

pierwszy dzień tygodnia wczesnym rankiem, by namaścić Go przygotowanymi 

wonnościami. Wspominając imiona tych niewiast, Bóg pokazuje, jaką wartość miało 

dla Niego ich poświęcenie i oddanie dla Jego umiłowanego Syna. A my?  Na pewno 

nasza świadomość jest dzisiaj o wiele większa niż u tych niewiast. Ale jakie miejsce 

ma Pan w naszym życiu i sercu? 

Zwiastowanie aniołów ma na celu przenieść nasz wzrok z ziemi – gdzie 

wszystko nosi piętno śmierci – w górę, gdzie teraz znajduje się Zmartwychwstały. 

Wprawdzie „nie ma Go tu”, ale jest tam dla nas (Hebr. 4,14-16). 

Jeden z uczniów, Piotr, był szczególnie zainteresowany tym, co zaszło. Chciał 

sam się o tym przekonać. Gdy znalazł się na miejscu wydarzenia, jego zdumienie 

pozostało. Nie pojął tego, co zobaczył i powrócił do domu. Wiemy, że Pan wkrótce 

ukazał się mu osobiście (w. 34; 1. Kor. 15,5). Miłość, która promieniuje ze słów: „Ja 

zaś prosiłem za tobą”, działała dalej, aby podźwignąć go całkowicie. 

W tych wierszach znajdujemy przykład naszego życia w wierze. 

Zmartwychwstały idzie z nami, ale my Go nie widzimy. Jak często plączemy się w 

naszych własnych myślach, a rezultatem tego jest to, że stajemy się niepewni i 

przygnębieni. Jednak Pan Jezus w swojej łasce jest gotów nas wysłuchać. Nie ma 
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nawet najmniejszego smutku w naszym sercu, o którym nie moglibyśmy Mu 

powiedzieć. Czy nie słyszysz, jak pyta Ciebie ze współczuciem: ”Co ci dolega”?  A 

później? Przez Ducha Świętego i przez swoje Słowo kieruje nasz wzrok na to, co 

„odnosi się do Niego” (BT, w. 27). I znowu wszystko biegnie właściwym torem. 

„Czy Chrystus nie musiał tego wycierpieć?” Wszystko, czego oczekiwali 

uczniowie (błogosławieństwa i chwała) oraz wszystkie zamysły Boże opierają się na 

śmierci Chrystusa. Charakterystyczne jest to, że w Ewangelii Łukasza często 

powtarza się słowo „musiał” (9,22; 17,25; 22,37; 24,7.26.46). Po swoich cierpieniach 

Chrystus wstąpił do chwały, a nie do swego ziemskiego królestwa, jak oczekiwali 

tego uczniowie (Jana 17,1-5; Ps. 110,1). 

Wkrótce Pan miał opuścić swoich uczniów, ale pozostały im Pisma. Dlatego 

życzył sobie, aby opierali się na Słowie Bożym we wszystkim, co dotyczyło Jego 

Osoby, Jego dzieła i ich nowego stanowiska. Również nasza wiara nie opiera się na 

niczym innym, jak tylko na niesfałszowanym Słowie Bożym, jedynym niezmiennym i 

nieprzemijającym na tym świecie. 

Łuk. 24,28-35 

Oczy obydwu uczniów zostały zasłonięte (w. 16), aby Pan mógł całą ich 

uwagę skierować na swoją osobę, ukazaną wcześniej w Pismach. Nie mieli oni 

jednak do końca pozostać w nieświadomości. Dał się im poznać w sposób 

odpowiadający nowemu stanowi rzeczy. Jako Zmartwychwstały złamał chleb, który 

jest symbolem Jego śmierci. Jednak w momencie, w którym Go rozpoznano, zniknął. 

Nie jest już widzialnym Mesjaszem. My, chrześcijanie, znamy Go jako Umarłego i 

Zmartwychwstałego. Oglądamy Go oczami naszej wiary.  
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Uczniowie pozostali co prawda sami, lecz nie byli nieszczęśliwi i przygnębieni 

jak na początku drogi. Byli przekonani, że nie stracili swego Pana. Dziś także On jest 

przy nas, chociaż niewidzialny i objawia się nam w Pismach. Uczniowie nie mogli 

postąpić inaczej, jak tylko powiedzieć o tym pozostałym. Czy Twoje serce także 

mocno bije, kiedy w Słowie Bożym odkryjesz coś nowego o Panu Jezusie i czy 

czujesz potrzebę opowiadania o tym innym? Jaka radość dla serca Bożego, kiedy 

widzi, że serca ludzkie są gorące dla Jego umiłowanego Syna! 

Czy życzenie uczniów idących do Emaus, wyrażające się w słowach: 

„Pozostać z nami”, jest także naszym życzeniem? Pan chce być ze swoimi przez 

wszystkie dni, ale On nie przymusza nikogo. Czeka, abyśmy Go o to usilnie prosili. 

Łuk. 24,36-53 

Pierwszym darem, który zmartwychwstały Pan przyniósł uczniom, jest pokój, 

wywalczony przez Niego na krzyżu (Jana 14,27). Jaki balsam dla zatrwożonych serc 

uczniów! Teraz znów mogły być radosne. 

Uczniowie mieli być wiarygodnymi świadkami zmartwychwstania Pana (w. 48). 

Dlatego też Chrystus zadaje sobie tyle trudu, aby im pokazać, że „jest wczoraj, dziś, 

ten sam i na wieki”. „Patrzcie na moje ręce i na moje nogi, że to ja jestem”. Tak, rany 

krzyża są dla uczniów niekłamanym dowodem. Również i my właśnie po tych 

znakach rozpoznamy naszego Pana, gdy już wkrótce oglądać Go będziemy twarzą w 

twarz – Baranka jakby zabitego (Obj. 5,6). Rany na Jego rękach będą nam na wieki 

przypominać o nieskończenie wielkiej cenie, za którą zostaliśmy kupieni. 

Następstwem śmierci i zmartwychwstania Pana jest coś całkiem nowego: 

Ewangelia ma być zwiastowana już nie tylko Żydom, lecz wszystkim narodom. 
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Wielkie dzieło zbawienia skierowane jest do wszystkich, lecz jest skuteczne jedynie 

dla tego, kto wejdzie na drogę pokuty (Rzym. 3,22). 

Pan rozstał się ze swoimi uczniami z rękami podniesionymi w geście 

błogosławieństwa. Te błogosławiące ręce wyciągnięte są do dzisiaj. Czy ta 

Ewangelia łaski mogła skończyć się inaczej niż radością? Wszak od opisu radości 

się rozpoczęła. 

 

 

 

 

 

  

      

 

 


