
Rozważania Biblijne – 27 lutego 2022 

 

Drugie czytanie – z pierwszego listu do Koryntian 15,54-58  

A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, 
przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: 
Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, 
o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu 
niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze 
ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. 

 « Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. » 

- O jakie zwyciestwo tu chodzi ? O Zmartwychwstanie Jezusa.  

« kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co 
śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność » 

- Niezniszczalność i nieśmiertelność to przywileje Boga. Kazdy czlowiek po 
zmartwychwstaniu bedzie prawdziwie na obraz Bozy, zgodnie z odwiecznym 
planem Boga.   

Etapy Bozego planu zbawienia ludzi : 



1. Bog stwarzajac Adama i Ewe, mial juz plan uczynienia ich szczesliwymi oraz 
zjednoczenia wszystkich ludzi, napelnienia ich darami Ducha Swietego tak, by 
mogli miec udzial w zyciu Trojcy Swietej. Ten plan jest ciagle aktualny : 
 
 « Bog oznajmił nam tajemnicę swej woli według swego postanowienia,  które 

przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby  wszystko  na 

nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w  niebiosach, i to, co 

na  ziemi… » (Ef 1, 9-10) 

  « Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca - poprzez pokolenia. 
 Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan - naród, który On wybrał na 
 dziedzictwo dla siebie. Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów 
 ludzkich. Spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich 
 mieszkańców ziemi. «  (Ps 33, 11-14) 

          « Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - 
 wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam 
 przyszłość, jakiej oczekujecie. » (Jr 29,11) 

- To znaczy, ze historia ludzkosci ma sens, ma znaczenie i ukierunkowanie. Ludzie 
wierzacy sa ukierunkowani ku zrealizowaniu sie planu Bozego. Slowa : « Przyjdź 
królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi » znacza : « niech 
zrealizuje sie Twoj plan ».   
 
 
2. Proces realizacji planow Bozych jest dlugi poniewaz Bog szanuje wolnosc 

czlowieka, a ten nie zawsze z Nim wspolpracuje… Nie kazdy jest gotow 
uslyszec zaproszenia Boga i przyjac je. Czlowiek czesto szuka tez szczescia 
gdzie indziej… 

• « Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są 
przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. 
Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do 
nawrócenia. » (2 P 3,9) 

 Nikt ani nic nie jest w stanie zmniejszyc milosci Boga do czlowieka : 

• « Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim 
ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej 
nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański.  
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. » (Pnp 
8, 6-7)   

 « Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? 
Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki 
za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze 
ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w 
Pan. »  



- Smierc nie oddziela czlowieka od Boga. Przez Chrzest Swiety jestesmy 
wszczepieni w Jezusa, ktory zwyciezyl kazdy grzech i pokonal smierc !  Mamy wiec 
udzial w  Jego Zmartwychwstaniu. 

 

Ewangelia wedlug Lukasza  6, 39-45 

Opowiedział im też przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy 
nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero 
w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku 
swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu 
bratu: "Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku", gdy sam belki w 
swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy 
przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, 
które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu 
bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie 
zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, 
a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.  

- Lukasz przedstawia tu zbior rad, dotyczacych zycia we wspolnocie ochrzczonych. 
Tych samych rad udzielaja takze Ewangelisci : Mateusz i Jan ale pisza o tym w 
innych kontekstach.  
 
Czytany dziesiaj fragment moznaby podzielic na dwie czesci :  
 
1. Refleksja nad spojrzeniem.  

 
«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół 
obydwaj? » 
 

- Lukasz tlumaczy, ze niewidomy nie moze prowadzic niewidomego. To znaczy, ze 
powinnismy pamietac, ze jestesmy niedoskonalymi przewodnikami…  

- Tak jak Jezus uzdrowil niewidomego od urodzenia, tak jego ucznowie uzdrowieni 
z malej wiary, otrzymali misje niesienia swiatu swiatla Objawienia Bozego.  
 

• « «Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i 
ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,  
światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym,  
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają 
w ciemności. » (Iz 42, 6-7) 

 
« Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni 
wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. » 

 

• «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem 

jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie 

w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach».  Wtedy oświecił ich 

umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: 



Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię 

Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 

wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście 

świadkami tego. » (Lk 24, 44- 48) 

 

 
2. Metafora o drzewie i jego owocach.  

« Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które 
wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się 
fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. » 

- Lukasz tlumaczy, ze ten, kto pozwala prowadzic sie Jezusowi, przynosi dobre 
owoce, a ten ktory chodzi wlasnymi sciezkami, przynosi zle owoce.  O jakie owoce 
tu chodzi ? Jako, ze czytany dzis fragment jest poprzedzony refleksja nad miloscia 
blizniego, znaczy to, ze owoce sa tu znakiem postepowania wobec bliznich, 
znakiem ich wzajemnych relacji. Bog oczekuje od nas slow i dziel milosierdzia oraz 
sprawiedliwosci.  

« Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły 
człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. » 

- Zatem Lukasz podkresla, ze ten, kto daje sie uformowac Jezusowi, zostaje przez 
Niego przemieniony : zmienia sie jego spojrzenie, jego postepowanie, jego sposob 
wyrazania sie…  

• «  Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie [okazują się] 
błędy człowieka w jego rozumowaniu. Piec wystawia na próbę 
naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego 
wypowiedź. Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, 
podobnie serce człowieka - po rozumnym słowie.» (Syr 27, 4-7)  

• «  Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie 
się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że 
nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. » (Flp 2, 15-16) 

• « Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście 
światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem 
bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. » 
(Ef 5, 8-9) 

 

Formacja ucznia Jezusa polega na nauczeniu sie patrzenia na ludzi tak, jak Bog na 
nich patrzy…. nie oceniajac, nie potepiajac, nie cieszac sie z dostrzezenia źdźbła w 
czyims oku… Dobrze uformowany uczen, staje sie jak jego Mistrz…  

« z obfitości serca mówią jego usta »  

- Jednym ze sposobow stawania sie coraz bardziej na obraz Bozy jest karmienie 
sie Jego Slowem.  
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