
 

Ewangelia według św. Łukasza 
Autor: Łukasz1 (ewangelista i autor Dziejów Apostolskich). 

Czas: ok. 60 r. po Chr. 

Miejsce: Cezarea. 

Cel: Dostarczenie wierzącej osobie historycznych podstaw wiary w 

Jezusa Chrystusa. 

Temat: Jezus Chrystus, Jego dzieło i poselstwo wydarzeniem historii. 

Świeżość w wierze  

(Staying Fresh in Your Faith) 

Korzyść (Benefit): Świadomość zagrożenia duchowym znieczu-

leniem i poznanie sposobów zachowania świeżości w wierze. 

(Awareness of callousness’ threat and ways to stay fresh in 

faith ). ______________________________________________  

Najważniejsze w najbliższych trzech latach dla (The most im-

portant for) _________________________________________ : 

Jezus Chrystus (Jesus Christ): ___________________________  

 ____________________________________________________  

My (Us): _____________________________________________  

 ___________________________________________________ , 

Świat (the World):  ____________________________________  

 ____________________________________________________  

Motto: J/John 12:21; Obj/Rev 21:5 _______________________  

 ____________________________________________________  

Poddawajcie samych siebie próbie: Czy trwacie w wierze? 

Doświadczajcie siebie: Czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus 

Chrystus jest w was? (Examine yourselves, to see whether you 

are in the faith. Test yourselves. Do you realize this about 

yourselves, that Jesus Christ is in you? — 2Kor (2Cor) 13:5). 

                                                      

1  Inskrypcja: ευαγγελιον κατα Λουκαν Ac D K L W Γ Δ Θ Ξ Ψ 33. 565. 

700. 892. 1424. 2542 m lat samss bopt ¦ το κατα Λουκαν αγιον ευαγγελιον 

209. 579 ¦ αρχη του κατα Λουκαν ευαγγελιου 1241 pc ¦- 1א B1 pc vgst boms. 



str. 2 Pismo Święte 

Jezus wzgardzony w Nazarecie 

16Tak przyszedł do Nazaretu,
a2 gdzie został wychowany, i 

w dzień szabatu,
b
 według swojego zwyczaju,

c
 wszedł do 

synagogi
d
 i powstał, aby czytać.

c3 17I podano Mu4 zwój 

proroka Izajasza,
a
 On zaś rozwinął zwój i odnalazł miej-

sce, gdzie było napisane:  

18 Duch Pana nade mną,
a
  

ten, który namaścił mnie po to,
b
  

abym ubogim
c
 niósł dobrą nowinę,

d
 

posłał mnie, abym więźniom ogłosił  
  wyzwolenie,

e5  

a niewidzącym
f
 ponowne przejrzenie,  

abym rozbitych
g
 odesłał wolnymi,  

19 abym ogłosił rok Pańskiej przychylności.
a6  

                                                      

2  Łukasz nie wypełnia luki pomiędzy czasem próby na pustyni, a 

działalnością w Galilei. Idzie on w tym za Markiem. Tylko Ewangelia Jana 

mówi nam o roku ciszy (ang. year of obscurity — Stalker) w różnych czę-

ściach ziemi świętej. Określenie: w mocy Ducha (en têi dunamei tou 

pneumatos) jest charakterystyką działalności Jezusa w Galilei. Działalność 

ta odznaczała się trzema cechami (Plummer): przejawami mocy Ducha, 

szybkim wzrostem popularności Jezusa i działalnością w synagogach. Łu-

kasz często mówi o mocy Ducha działającej w Chrystusie. 

3  Ta wizyta miała miejsce przed opisaną w Mk 6:1-6 oraz Mt 13:54-

58, do której doszło przed trzecią podróżą po Galilei. W tym przypadku 

Jezus powraca po roku publicznej działalności na innych obszarach. Cie-

szy się dużą popularnością (Łk 4:15). Słowa: według swego zwyczaju in-

formują nas o wczesnym życiu Jezusa. Słowa: powstał, aby czytać od-

zwierciedlają zwyczaj tamtych czasów. Lektor wstawał do czytania, za wy-

jątkiem odczytywania w święta Purim Księgi Estery, kiedy to mógł sie-

dzieć. Jezus nauczał w synagogach (Łk 4:15). W tym przypadku może zo-

stał poproszony, jak Paweł w Antiochii Pizydyjskiej (Dz 13:15). 

4  Zwoje ksiąg podawane były zazwyczaj przez sługę synagogalnego. W 

dzień szabatu około siedmiu osób proszono o czytanie pomniejszych 

fragmentów Pism. 

5  Chodzi o wyzwolenie w sensie obejmującym również przebaczenie grze-

chów: Łk 1:77-79; 7:47; Dz 2:38; 5:31; 10:43. 

6  rok Pańskiej przychylności, gr. ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν, lub: rok Pana 

przychylny. Uwagi do cytatu z Iz 61:1-2a: Jedno wyrażenie z Iz 61:1 zo-

stało pominięte, chociaż zawiera się ono w kilku manuskryptach. W cyta-

Mt 13:54-58; Mk 6:1-6 

 

16
a
Mt 2:23; Łk 2:39, 51; 

b
Mk 2:27; Łk 4:31; Hbr 4:4; 

c
Dz 17:2; 

d
Mt 13:54; Dz 

13:14; 
e
Dz 13:27; 15:21 

17
a
Łk 3:4 

18
a
Iz 42:1; Łk 4:1, 14; J 

3:34; 
b
Kpł 8:12; 1Sm 16:12-

13; 
c
Mt 11:5; Łk 6:20; 

d
Mk 

16:15; Łk 3:18; 4:43; 
e
Ps 

102:21; 146:7-8; Iz 42:7; 

49:8-9; Za 9:11-12; Rz 6:18, 

22; 
f
Łk 1:77-79; 18:35-43; 

Dz 26:18; 
g
Iz 58:6; Ps 103:6 

19
a
Kpł 25:10; Ps 102:20; Iz 

61:1, 2 

 

4 



Pismo Święte str. 3 

20Potem zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł;7 a oczy wszyst-

kich w synagodze były w Niego wpatrzone. 21Zaczął więc mó-

wić do nich: Dziś8 wypełniło się to Pismo w waszych uszach.
a9 

22Wszyscy zaś przytakiwali Mu i podziwiali
a
 słowa łaski,10 

które padały z Jego ust,
b
 a też mówili: Czy ten nie jest synem 

Józefa?
c
 23Wtedy powiedział do nich: Zapewne powiecie mi to 

przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie.
a
 Dokonaj także tu, w 

swojej ojczyźnie,
b
 tego wszystkiego, co — jak słyszeliśmy — 

wydarzyło się w Kafarnaum.
c11 24I dodał: Zapewniam was, 

żaden prorok nie cieszy się przychylnością w swojej ojczyźnie.
a
  

Postawy słuchaczy: Powierzchowny (Attitudes of His listeners: 

Superficial) __________________________________________  

 ____________________________________________________  

Zuchwała (Arrogant) ___________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

25Powiem wam też prawdę: Wiele było wdów w Izraelu za dni 

Eliasza,
a
 gdy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć mie-

sięcy tak, że wielki głód ogarnął całą ziemię, 26a do żadnej z 

nich nie został posłany Eliasz, jak tylko do owdowiałej kobiety, 

                                                                                                         

cie jest jedno wyrażenie z Iz 58:6, dotyczące wolności dla zgnębionych. 

Słowa te są wolnym cytatem za G. Jest to opis roku jubileuszowego (Kpł 

25:8-17), roku anulowania długów. Jezus w kategoriach roku jubileuszo-

wego ukazuje zbawienie. Nie chodzi w tej metaforze dosłownie o rok, ale 

o bliżej nieokreślony okres czasu. 

7  Oznaczało to, że zamierzał przemówić (zob. Łk 5:3; Mt 5:1; Dz 16:13). 

Słowa Pism Świętych czytano na stojąco; do przemówienia siadano (NET, 

149). 

8  Słowo dziś, gr. σήμερον, należy do ulubionych słów Łukasza (Łk 2:11; 

5:26; 12:28; 13:32-33; 19:5, 9; 22:34, 61; 23:43). 

9  Dziś wypełniło się to Pismo w waszych uszach, gr. σήμερον πεπλήρωται ἡ 

γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν, idiom hbr. ם ֵניכֶּ זְּ אָּ ה ַהּיֹום בְּ תּוב ַהזֶּ  :הּוַקם ַהכָּ

dziś jesteście świadkami spełniania się tych słów. 

10  Lub: pełne życzliwości słowa. 

11  Tj. Lekarzu, pokaż na sobie, że proponowany przez ciebie lek jest sku-

teczny, lub: Poprzyj jakimś znakiem twierdzenie o swojej tożsamości.  

21
a
Mt 1:22 

22
a
Mt 7:28; Mk 6:2; Łk 

4:32; J 7:15; 
b
J 6:63, 68; 

c
Mt 

13:55; Łk 3:23; J 6:42 

23
a
Mt 27:42; Łk 23:39; 

b
Łk 

4:16; 
c
Mt 4:13; 11:23; Mk 

1:21-28; 2:1-12; Łk 4:31 

24
a
Mt 13:57; J 4:44 

25
a
1Krl 17:1, 18; 18:1; Jk 

5:17 

26
a
1Krl 17:8-16; Mt 11:21; 

15:21 

27
a
2Krl 5:1-14 

28
a
Łk 6:11; J 7:23; Dz 7:54 

29
a
Lb 15:35; Dz 7:58; Hbr 

13:12 

30
a
J 8:59; 10: 39 



str. 4 Pismo Święte 

do Sarepty Sydońskiej.
a12 27Wielu też było trędowatych w Izra-

elu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, 

tylko Naaman — Syryjczyk.
a
 28Wtedy wszyscy słuchający tych 

słów w synagodze zostali napełnieni gniewem.
a
 29Powstali 

więc, wyrzucili Go z miasta
a
 i poprowadzili Go aż na krawędź 

góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. 
30On jednak przeszedł ich środkiem i zaczął się oddalać.

a
  

Zastosowanie: Wyraźne — Mierzalne — Sprawdzalne 

Application: Definite — Measurable — Verifiable 

1. Mój stan (My condition) J/John 12:21; Obj/Rev 21:5  _______  

 ____________________________________________________  

2. Błogosławieństwo wątpienia (A Blessing of Doubting), 

J/John 20:25-28:  _____________________________________  

 ____________________________________________________  

3. Święty niepokój (Holy rest or holy unrest) 2Kor/2Cor 12:7-9:  

Szukanie Bożego sensu (Seeking God’s sense) _______________  

 ____________________________________________________  

Żaden stan (None status quo) ____________________________  

 ____________________________________________________  

Żadne powołanie (No calling) ___________________________  

 ____________________________________________________  

Jest dzisiaj i jutro. Nie jestem (There is today nad tomorrow) ___  

 ____________________________________________________  

4. Stawianie siebie wobec ścian __________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 

                                                      

12  Sarepta, zob. 1Krl 17:8-9: wsp. wioska Surafend na drodze wzdłuż wy-

brzeża z Tyru do Sydonu. 


