
 

Szkoła 
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19 listopada 2018 

Lekcja  53                                       Temat:   Apokalipsa - co to takiego? 
 

(Ap 1,1-4; 2,1-5a - Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, 

które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On 

wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze 

swojemu Janowi.(2) Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa 

Chrystusa jest wszystko, co widział. (3) Błogosławiony, który odczytuje, i którzy 

słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest 

bliska. (4) Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój 

od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu 

Duchów, które są przed Jego tronem,  

(1) Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma w prawej 

ręce siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych 

świeczników: (2) Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie 

możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, 

a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. (3) Ty masz wytrwałość: i zniosłeś 

cierpienie dla imienia mego - niezmordowany. (4) Ale mam przeciw tobie to, że 

odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. (5) Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć 

się, i pierwsze czyny podejmij!  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy masz problemy ze zrozumieniem 

Księgi Apokalipsy?  
 

Nie jesteś sam! 
 



 Księga ta od stuleci wprawia w zakłopotanie, intryguje i przeraża swoich 

czytelników. Dzieje się tak dlatego, że Apokalipsa stanowi taki rodzaj piśmiennictwa, 

z jakim zupełnie nie jesteśmy zaznajomieni. 
 

Biblijna Apokalipsa jest klasycznym przykładem tzw. literatury 

apokaliptycznej, która za pomocą dramatycznych obrazów – znaków niebieskich i 

fantastycznych stworzeń – interpretuje wydarzenia bieżące.  
 

Ta konkretna księga jest interpretacją trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się jej 

czytelnicy – prześladowań, fałszywych ewangelii, osłabienia wiary i wielorakich 

nieszczęść. Mimo upływu tylu stuleci te zagrożenia są wciąż aktualne. Ale jest to 

zaledwie jedna strona medalu.  

 

Podstawowym celem księgi, jak mówi nam o tym Jan w 

dzisiejszym czytaniu, jest objawienie samego Jezusa – Tego,  
 

 który jest Panem całej historii i  

 którego królestwo jest w stanie przetrwać wszelkie wyzwania i próby. 

 

Od dziś aż do rozpoczęcia Adwentu liturgia Kościoła będzie podawać nam 

czytania z tej przepięknej, a zarazem niepokojącej księgi. Będą one ukazywać nam 

Jezusa w Jego wielkości i majestacie.  

 

 Zobaczymy Go na tronie chwały, otoczonego przez miriady istot wołających: 

„Święty, Święty, Święty” (Ap 4,8).  

 Usłyszymy Jego głos z nieba, gdy powie nam, że przyszedł nie tylko po to, by 

zniszczyć panowanie grzechu, lecz by uczynić „wszystko nowe” (Ap 21,5). 

 

Przez następne dwa tygodnie rozpoczynając modlitwę, proś Ducha Świętego, aby 

otwierał ci oczy i pomagał zobaczyć Jezusa w czytanych fragmentach biblijnych. 

Następnie spróbuj wyobrazić sobie przedstawiane w nich sceny i pozwól, by te 

obrazy obudziły w tobie pragnienie wielbienia Boga.  

 

Jeśli znajdziesz tam niezrozumiałe dla ciebie znaki i symbole, nie martw się tym, 

ale przeczytaj wprowadzenie do księgi i przypisy w Piśmie Świętym, gdzie 

znajdziesz podstawowe wyjaśnienia. 

 



Zaufaj też, że Pan błogosławi tym, którzy czytają i rozważają Jego słowo. Sam 

przecież powiedział: „Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów 

proroctwa” (Ap 1,3)!  

 

Oby te wszystkie przedziwne obrazy pomogły nam uświadomić sobie majestat 

Jezusa. Oby przekonały nas, że niezależnie od tego, co przyniesie nam życie, Jezus 

zasiada na tronie po prawicy Ojca i ma kontrolę nad wszystkim. 

 

„Duchu Święty, otwórz mi oczy, abym zobaczył chwałę Jezusa”. 

 

Ps 1,1-4.6   
 

 

    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 18,  35-43 
 

(35) Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i 

żebrał. (36) Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się 

dzieje. (37) Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. (38) Wtedy zaczął 

wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! (39)Ci, co szli na przedzie, 

nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu 

Dawida, ulituj się nade mną! (40) Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do 

siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: (41) Co chcesz, abym ci uczynił? 

Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. (42) Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, 

twoja wiara cię uzdrowiła. (43) Natychmiast przejrzał i szedł 

za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.  
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 Lekcja  54                                       Temat:   Czy chcesz zobaczyć Jezusa? 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 19,  1-10 
 

(1) Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. (2) A /był tam/ 

pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo 

bogaty. (3) Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to 

jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. (4) Pobiegł więc 

naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał 

przechodzić. (5) Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do 

niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 

domu. (6) Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. (7) A wszyscy, 

widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. (8) Lecz Zacheusz stanął i 

rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w 

czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. (9) Na to Jezus rzekł do niego: Dziś 

zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem 

Abrahama. (10) Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co 

zginęło.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Dlaczego zwierzchnik celników Jerycha tak bardzo chciał choćby przez chwilę 

spojrzeć na Jezusa? Być może powodowała nim zwyczajna ciekawość a może chciał 

zobaczyć, czemu właściwie robi się wokół tego Rabbiego tyle szumu. W każdym 

razie ten wątpliwej reputacji człowiek, który wzbogacił się kosztem swoich bliźnich, 

tak bardzo zapragnął ujrzeć Jezusa, że wspiął się na sykomorę. 
 

Podobnie jak Zacheusz, wielu świętych rozpoczęło swoją drogę do Chrystusa, 

trwając w grzechu, ale jednocześnie szczerze pragnąc dowiedzieć się czegoś bliżej o 

Nim.  

 



Thomas Merton, XX-wieczny mnich trapista, mistyk i pisarz, był pogubionym 

w życiu młodzieńcem. W swojej autobiografii Siedmiopiętrowa góra wyznał, że 

sporo pił, szastał pieniędzmi i wdawał się w kolejne romanse. Ale był także 

poszukiwaczem Boga. Przy pomocy wielu mentorów oraz duchowych książek 

Merton poznał Jezusa, zachwycił się Nim – i stało się to punktem zwrotnym w jego 

życiu. 

Inną współczesną poszukiwaczką Boga była Dorothy Day. Będąc młodą 

idealistką, tęskniła do społeczeństwa opartego na sprawiedliwości społecznej, 

upatrując rozwiązania problemów w polityce i ekonomii. Day prowadziła swobodny 

styl życia, przeszła aborcję, a następnie żyła z innym mężczyzną i urodziła nieślubne 

dziecko. Jednak kiedy wreszcie odnalazła Boga, stała się niestrudzoną rzeczniczką 

społecznej nauki Kościoła. 

Gdybyś znał Thomasa Mertona czy Dorothy Day przed ich nawróceniem, czy 

zobaczyłbyś w nich ludzi szukających Boga? Pewnie niekoniecznie, bo nie 

podobałby ci się ich styl życia. Płynie z tego wniosek, że nie możemy osądzać ludzi 

po ich zewnętrznym zachowaniu.  

 

Mogą oni, jak Zacheusz, Thomas Merton czy Dorothy Day, być na etapie szukania 

czegoś czy też raczej Kogoś, kto nadałby ich życiu sens i cel. 

 

Jeśli więc znasz kogoś, czyje zachowanie uważasz za grzeszne i destrukcyjne, nie 

odcinaj się od niego. Może właśnie ty jesteś tą osobą, która pomoże mu spotkać Pana. 

Przez to, że zaprzyjaźnisz się z nim i opowiesz mu, kim jest dla ciebie Jezus; przez 

pożyczenie książki czy filmu; a może nawet przez zaproszenie go na Mszę świętą. 

 

Bóg chce, aby znaleźli Go wszyscy, którzy Go szukają. Może posłużyć się każdym 

z nas, by wskazać im drogę.  

 

„Panie, otwórz mi oczy i serce na tych, którzy Ciebie szukają”. 
 

     Ps 15,1-5 
 

 

 

 

 

 

 

 



(Ap 3,1-6.14-22 - Biblia Tysiąclecia) 
 
 

(1) Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów 

Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, [które mówi], że żyjesz, a 

jesteś umarły. (2) Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie 

znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. (3) Pamiętaj więc, jak 

wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz, 

przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. (4) Lecz 

w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze Mną w 

bieli, bo są godni. (5) Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i               

z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed 

moim Ojcem i Jego aniołami. (6) Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch 

do Kościołów.  

(14) Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i 

prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: (15) Znam twoje czyny, że ani 

zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo 

gorący!    (16)  A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię 

wyrzucić z mych ust. (17) Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty, i wzbogaciłem 

się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien 

litości, i biedny i ślepy, i nagi. (18) Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu 

oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła 

się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś 

widział. (19) Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i 

nawróć się! (20) Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy 

mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim 

wieczerzał, a on ze Mną. (21) Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim 

tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. (22) Kto 

ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.  
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  Lekcja 55                                 Temat:    Znasz drogę do nieba? 
 

 

(Ap 4,1-11 - Biblia Tysiąclecia) 
 
 

(1) Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, 

ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: 

Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać. (2) Doznałem natychmiast 

zachwycenia: A oto w niebie stał tron i na tronie [ktoś] zasiadał. (3) A 

Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła 

tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu. (4) Dokoła tronu - dwadzieścia cztery 

trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe 

szaty, a na ich głowach złote wieńce. (5) A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, 

i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu 

Duchami Boga. (6) Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu, a 

w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i                 

z tyłu: (7) Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, 

Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do 

orła w locie. (8) Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła 

i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, 

Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który 

jest, i Który przychodzi. (9) A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i 

dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, (10) upada 

dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon 

żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:  

(11) Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i 

cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli 

istniało i zostało stworzone. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Pod koniec życia Apostoł Jan znalazł się na Patmos, niezamieszkałej wyspie na 

Morzu Egejskim, która służyła Rzymianom jako kolonia karna. Został tam zesłany 

przez cesarza Domicjana za to, że nie chciał zrezygnować z nauczania o Jezusie. 

Było to dosyć ponure miejsce, ale Jan wykorzystał ten czas przymusowego 

odosobnienia, aby napisać Księgę Apokalipsy. 

 

     W dzisiejszym czytaniu znajdujemy jeden z najbardziej fascynujących i 

podnoszących na duchu obrazów Apokalipsy – otwarte drzwi do nieba.  

 

Zastanówmy się nad tym przez chwilę –  

 

niebo nie jest już zamknięte -  może tam wejść każdy, 

kto przyjmie Jezusa do swego serca. 
 

Ukazując nam obraz otwartych drzwi do nieba, Jan zaprasza nas do zajrzenia przez 

nie, aby zobaczyć przebłysk Bożego piękna. Przekonuje, że Bóg 

chce się nam objawiać, dzielić się z nami swoją mądrością i napełniać nas swoim 

światłem. 
 

Jednak Bóg nie tylko pozwala nam zobaczyć przebłysk nieba. Posyłając 

na świat swego Syna i wskrzeszając Go z martwych, sprowadził niebo na ziemię. 

Dlatego otwarte drzwi do nieba są dla nas zawsze dostępne! 

 

Być może zadajesz sobie pytanie: „Ale jak mogę zajrzeć do nieba?”. Przypomnij 

sobie Jana na samotnym wygnaniu. Jeśli ktokolwiek miał prawo czuć się poza 

zasięgiem Bożego działania, to z pewnością on. Zobaczmy jednak, co się stało. Bóg 

napełnił go tak wielkim światłem, że Jan mógł podzielić się nim z nami wszystkimi.  
 

Ty także możesz przeżyć coś choć trochę podobnego. Na przykład wtedy, gdy 

podczas Mszy świętej ogarnia cię świadomość wielkości, majestatu i potęgi Boga 

albo gdy wyobrażasz sobie aniołów i świętych wychwalających Boga w niebie i 

czujesz, jak twe serce przepełnia wdzięczność za ogrom miłości Jezusa.  
 

A może wtedy, gdy ogarnia cię zachwyt dla cudu stworzenia na widok 

rozgwieżdżonego nieba albo też gdy nieoczekiwanie życzliwe słowo znajomego daje 

ci pociechę i przywraca ufność w Bożą opiekę. 



Każda z tych – i wielu innych – sytuacji jest przebłyskiem nieba! Nie bój się więc 

zbliżyć do tych otwartych drzwi. Podejdź i zajrzyj do środka. Bóg ma ci tak wiele do 

pokazania! 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za otwarte drzwi do nieba.                                                   

Otwórz oczy mego serca, abym mógł Cię zobaczyć”. 

 

Ps 150, 1-6     
 

  

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 19,  11-28 
 

(11) Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko 

Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. (12) Mówił więc: 

Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie 

godność królewską i wrócić. (13) Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im 

dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę. (14) Ale jego 

współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie 

chcemy, żeby ten królował nad nami. (15) Gdy po otrzymaniu godności 

królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby 

się dowiedzieć, co każdy zyskał. (16) Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, 

twoja mina przysporzyła dziesięć min. (17) Odpowiedział mu: Dobrze, sługo 

dobry; ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 

dziesięciu miastami. (18) Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, twoja mina 

przyniosła pięć min. (19) Temu też powiedział: I ty miej władzę nad pięciu 

miastami. (20) Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest twoja mina, którą 

trzymałem zawiniętą w chustce. (21) Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś 

człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie 

posiał. (22)Odpowiedział mu: Według słów twoich sądzę cię, zły sługo. 

Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i 

żąć, gdziem nie posiał. (23) Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A 

ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. (24) Do obecnych zaś rzekł: 

Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. (25) Odpowiedzieli mu: 

Panie, ma już dziesięć min. (26) Powiadam wam: Każdemu, kto ma, 

będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co 

ma. (27) Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad 

nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. (28) Po tych słowach 

ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. 
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 Lekcja  56                                    Temat:   Wierzysz, że Jezus JEST człowiekiem? 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 19,  41-44 
 

(41) Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim (42) i 

rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało 

to zakryte przed twoimi oczami. (43) Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi 

nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. (44) Powalą na 

ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za 

to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Płacz Jezusa nad Jerozolimą może nas 

dziwić. Jezus jest przecież Bogiem! 
Czy nie powinien być silny, opanowany i mieć wszystko pod kontrolą? 

Niekoniecznie. Jezus był także prawdziwym człowiekiem i nie dystansował się 

emocjonalnie od ludzi i ich spraw, lecz głęboko i gorąco miłował swój lud.  
 

Właśnie dlatego, że był Bogiem wcielonym, mógł kochać mocniej                  

i odczuwać bardziej intensywnie niż ktokolwiek z nas. 
 

Płacz Jezusa był czymś całkowicie naturalnym. Kochał On lud Izraela całym 

sercem nie tylko ze względu na swój rodowód, ale także dlatego, że lud ten stanowił 

szczególną własność Boga. Nic więc dziwnego, że takim smutkiem i bólem napełniło 

Go to, że został przez niego odrzucony. Kiedy stawka jest tak wysoka, a ludzie tak 

drodzy, nie da się powstrzymać łez na widok zwycięstwa grzechu i ciemności. 

Wcześniej także wielu innych świętych mężów Izraela wyrażało otwarcie swoje 

emocje. Matatiasz, przywódca powstania, które wyzwoliło Jerozolimę spod 

panowania pogańskiego króla Antiocha, wykrzyczał swój sprzeciw wobec tych, 

którzy chcieli, by złożył ofiarę obcym bogom (1 Mch 2,19-22). 



Sprowadzając Arkę Przymierza do Jerozolimy, Dawid „tańczył z całym zapałem 

w obecności Pana” (2 Sm 6,14). Mojżesz był tak zdruzgotany bałwochwalstwem 

Izraelitów, że rozbił o ziemię kamienne tablice zawierające Dziesięć Przykazań               

(Wj 32,19). 
 

Nie ma więc żadnego powodu, dla którego my mielibyśmy ukrywać swoje emocje 

związane z wiarą. Mamy prawo je wyrażać! Jeśli leży ci na sercu sprawiedliwość i 

prawda, będziesz mówić i działać z przekonaniem, a nawet pasją. Twoje życie wiarą 

będzie znajdować odbicie w twoich emocjach.  
 

  Jezus kocha nas bardziej, niż jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. 

 

 Jest osobiście zaangażowany w to, co dzieje się w naszym życiu.  

 I pragnie zobaczyć w nas podobną miłość, wyrażającą się w serdecznej 

trosce o innych, a także w uwielbieniu i adoracji, które są naszą 

odpowiedzią na Jego łaski.  

 

Dziękujmy Mu dziś za to, że porusza nasze emocje. One również mogą być 

narzędziem działania Jego łaski. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że ujawniasz przed nami siłę swoich uczuć.              

Napełnij moje serce Twoją odwagą i współczuciem, tak by świat rozpoznał czas 

Twojego nawiedzenia”. 
 

    Ps 149,1-6.9 
 

(Ap 5,1-10 - Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną 

wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. (2) I ujrzałem 

potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: Kto godzien jest 

otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? (3) A nie mógł nikt - 

na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią - otworzyć księgi ani na nią patrzeć. (4) A 

ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na 

nią patrzeć. (5) I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać: Oto 

zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem 

jej pieczęci. (6) I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem 

Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro 

oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. 



(7) On poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. (8) A kiedy 

wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed 

Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są 

modlitwy świętych. (9) I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąć księgę 

i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z 

każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, (10) i uczyniłeś ich Bogu naszemu 

królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. 
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  Lekcja  57                               Temat:  Jak oddajesz cześć Bogu? 
 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 19, 45-48 
 
  

(45) Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w 

niej. (46) Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem 

modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. (47) I nauczał 

codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu 

czyhali na Jego życie. (48) Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud 

bowiem słuchał Go z zapartym tchem.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jezus uczynił coś, do czego jako Syn Boży miał prawo. Świątynny dziedziniec 

pogan, który w założeniu miał być miejscem, gdzie wszystkie narody będą mogły 

poznawać jedynego Boga i oddawać Mu cześć (Iz 56,7), w praktyce stał się 

targowiskiem, gdzie sprzedawano zwierzęta ofiarne, oraz kantorem wymiany walut.  
 

Jezus upomniał się o chwałę Boga, uświadomił ludziom, że Bóg jest kimś, komu 

należy się szacunek, i że oddawanie Mu czci nie może być okazją do robienia 

interesów. 
 

Znamienne są tu reakcje ludzi. Bezpośredni winowajcy, czyli sprzedający, 

niewiele myśląc łapią swój dobytek i uciekają ze świątyni, prawdopodobnie 

zamierzając powrócić tu, jak tylko będzie to możliwe. Arcykapłani, odpowiedzialni 

za świątynię i czerpiący pokaźne zyski z odbywającego się tam handlu, widzą w 

Jezusie tak wielkie zagrożenie, że zaczynają czyhać na Jego życie.  
 

Natomiast ci, którzy nie są osobiście zaangażowani w okołoświątynne interesy, 

słuchają Jezusa z zapartym tchem. 



Łatwo jest słuchać Jezusa, kiedy piętnuje grzechy innych. Bez problemu jesteśmy 

skłonni przyznać rację kaznodziei, który wytyka grzechy elit politycznych, 

dziennikarzy albo innych grup zawodowych czy społecznych, do których akurat nie 

należymy.  

Ale jak reagujemy wtedy, gdy krytyka dotyka nas samych – naszego braku 

miłości, naszego nieprzebaczenia, wygodnictwa, znieczulicy, nałogów. Może tak jak 

sprzedający w świątyni: kładziemy uszy po sobie, aby za chwilę powrócić dokładnie 

do tego samego, co robiliśmy. A może nawet, jak arcykapłani, uznajemy, że jeśli w 

Kościele nie znajdujemy aprobaty dla naszego stylu życia, to przecież możemy 

całkowicie odejść od wiary. 

Ale jest jeszcze inna opcja, o której słyszymy w pierwszym czytaniu – jest nią 

przyjęcie słowa Bożego, nawet jeśli „napełni wnętrzności twe goryczą” (Ap 10,9). 

Jest nią uznanie własnej grzeszności i powierzenie jej Bogu miłosiernemu.  
 

A wtedy, w kontakcie z Jego miłością, doświadczymy tego, że prawda nie zabija, 

tylko wyzwala, a nasze serce z targowiska staje się domem modlitwy. 

 

„Panie Jezu, daj mi poznać Twoją miłość, abym uwierzył, że Ty nie jesteś 

dla mnie zagrożeniem, ale że prowadzisz mnie do prawdziwej wolności”. 

 

Ps 119,14.24.72.103.111.131 

 

(Ap 10, 8 - 11      - Biblia Tysiąclecia) 
 
 

(8) A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie 

w słowach: Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na 

morzu i na ziemi! (9) Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi 

książeczkę. I rzecze mi: Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, 

lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. (10) I wziąłem książeczkę z ręki 

anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją 

spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. (11) I mówią mi: Trzeba ci 

znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach.  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 20, 27 - 40 
 

(27) Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 

zmartwychwstania, i zagadnęli Go (28) w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak 

nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech 

jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. (29) Otóż było 

siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. (30) Wziął ją drugi, (31) a 

potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. (32) W końcu umarła 

ta kobieta. (33) Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy 

siedmiu bowiem mieli ją za żonę. (34) Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata 

żenią się i za mąż wychodzą. (35) Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych 

udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani 

za mąż wychodzić. (36) Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i  

są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 

zmartwychwstania. 

(37) A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa 

"O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 

Jakuba. (38) Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; 

wszyscy bowiem dla niego żyją. (39) Na to rzekli niektórzy z uczonych w 

Piśmie: Nauczycielu, dobrześ powiedział, (40) bo już o nic nie śmieli Go pytać. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Leżąc na łóżku w klasztornej infirmerii, dwudziestoczteroletnia siostra Teresa 

od Dzieciątka Jezus patrzyła realnie na swoją sytuację. „Ja nie 

umieram, ja wchodzę w życie” – pisała do przyjaciółki. 

 



Perspektywa przedwczesnej śmierci zamiast przygnębiać Teresę, napełniała ją 

radością. Mogła szczerze napisać te słowa, chociaż przez większość swojej choroby 

nie czuła obecności Boga. Pomimo przeżywanej ciemnej nocy wierzyła, że czeka na 

nią wieczność, w której zjednoczy się ze swoim Oblubieńcem, Panem Jezusem.      

Nic dziwnego, że jej ostatnie słowa brzmiały: „Mój Boże… kocham Cię!”. 
 

Dzisiejsze czytania przypominają nam, że i dla nas śmierć nie jest końcem.  

 

Wszystkie dzieci Boże czeka po śmierci zmartwychwstanie do życia wiecznego.  
 

 Najpierw powstaną nasze dusze, by być z Panem na zawsze.  

 Następnie, w dniu ostatecznym, Bóg tchnie nowe życie w nasze ciała – tak 

jak uczynił to dla proroków w dzisiejszym pierwszym czytaniu.  
 

Jezus powiedział, że tego dnia będziemy jak aniołowie, to znaczy nie będziemy już 

poddani śmierci (Łk 20,36). 

Spróbuj teraz przez chwilę rozważyć na modlitwie swoje własne 

zmartwychwstanie. Wyobraź sobie, jak będzie ono wyglądało. Być może, rozradujesz 

się na myśl o wieczności z Panem, podobnie jak Teresa. A przynajmniej spojrzysz na 

swoje dzisiejsze problemy z nowej perspektywy. 

 

Pomyśl o tym, że w przyszłym życiu dalej będziesz sobą.  

Twoja osobowość nie zostanie zatracona. Wręcz przeciwnie, zalśni pełnym 

blaskiem, gdyż będziesz wyzwolony ze swojej słabej i grzesznej natury.  
 

 Wszystkie twoje doświadczenia, także te dzisiejsze, przemienione, 

wypróbowane i oczyszczone będą miały skutki na wieczność.  

 Wszystkie twoje dary zostaną wydoskonalone; wszystkie twoje zranienia 

uzdrowione i przemienione. 
 

Niepowtarzalne znamię Bożego podobieństwa w tobie stanie się widoczne dla 

wszystkich.  

 Tak, otrzymasz nowe ciało, które nie będzie już ograniczone słabością, lecz 

przemienione, wywyższone i pełne mocy.  

 Co więcej, wszystkie twoje uczynki miłości – podtrzymywanie innych na 

duchu, poświęcenie, dawanie siebie innym – zabłyśnie jak czyste złoto.  

 Nawet najmniejsze przysługi oddane bliźnim będą owocować przez całą 

wieczność.  



   Stając przed Panem spełniony i szczęśliwy, będziesz przez 

całą wieczność patrzeć na Jego piękno. 

 

„Mój Boże, kocham Cię! Dziękuję Ci za obietnicę zmartwychwstania”. 

 

    Ps 144,1-2.9-10 
 

 

(Ap 11,4-12   - Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(4) Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed 

Panem ziemi. (5) A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i 

pożera ich wrogów. Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób 

musi być zabity. (6) Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni 

ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i 

wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. (7) A gdy dopełnią swojego 

świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i 

zabije. (8) A zwłoki ich /leżeć/ będą na placu wielkiego miasta, które duchowo 

zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. (9) I [wielu] 

spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich 

zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. (10) Wobec nich mieszkańcy 

ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj 

prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy. (11) A po trzech i pół dniach duch 

życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich 

oglądali. (12) Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie 

tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jezusa Chrystusa, 

Króla wszechświata 
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(J 18,33b-37 - Biblia Tysiąclecia) 
 

 (33) Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa 

rzekł do Niego: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? (34) Jezus odpowiedział: Czy 

to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? (35) Piłat odparł: Czy ja 

jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś 

uczynił? (36) Odpowiedział Jezus:  

Królestwo moje nie jest z tego świata. 

Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie 

został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. (37) Piłat zatem 

powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem 

królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, 

aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, 

słucha mojego głosu.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

   
Pismo Święte mówi, że założycielem pierwszego miasta (Rdz 4,17) był Kain, 

zabójca swego brata, Abla. Odtąd we wszystkich znanych nam królestwach, 

państwach i społecznościach tego świata była stosowana przemoc. Każdy władca, 

jakiego znamy z imienia, korzystał z jakiejś formy przemocy, aby „zapewnić pokój” i 

utrzymać władzę.  

Nawet wielki król Dawid doradzał swemu synowi, Salomonowi, aby po jego 

śmierci pozbył się przeciwnika politycznego, umacniając w ten sposób swoją władzę 

(1 Krl 2). 



Nic więc dziwnego, że Jezus powiedział, że Jego królestwo „nie jest z tego 

świata” (J 18,36)! Przyszedł On jako „Książę Pokoju” (Iz 9,5), a nie bezwzględny 

dyktator.  

I dlatego dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla ma tak doniosłe znaczenie. 

Czcimy dziś Króla odmiennego od wszystkich innych władców, Króla, który 

ustanawia całkowicie nowy rodzaj królestwa. 
 

Królowanie Jezusa jest niepodobne do 

żadnego z tych, jakie znamy z historii. 

 

Zamiast podporządkować ludzi sobie, sam poddał się ich władzy – nawet gdy 

znaczyło to skazanie Go przez nich na śmierć. A gdy oparł się pokusie ziemskiego 

panowania, Bóg wskrzesił Go z martwych i ustanowił jedynym prawowitym Królem 

nad całym stworzeniem. 
 

   Jakim królestwem włada Jezus?  
 

 Królestwem nawróconych serc.  

 Królestwem ludzi, którzy wyrzekając się grzechu i przemocy, usiłują żyć w 

pokoju i sprawiedliwości.  
 

Oczywiście nie jesteśmy doskonali. Wciąż popełniamy grzechy. Wciąż uciekamy 

się do przemocy – a przynajmniej do jej bardziej subtelnych form – aby 

przeprowadzić swoją wolę.  

Jednak zamiast utrzymywać nas w ryzach groźbami użycia siły, Jezus, nasz Król, 

odnosi się do nas z dobrocią, miłością oraz z niepojętym wręcz miłosierdziem. 

Kruszy nasze serca i prosi, abyśmy miłowali się wzajemnie, tak jak On umiłował nas 

– miłością pokorną, która uważa innych za lepszych od siebie. 
 

Jezus, Król wszechświata, przyszedł, aby pokonać grzech miłością, przemoc 

pokojem, a niesprawiedliwość miłosierdziem. Jego królestwo nie jest z tego świata. 

Jest o wiele wspanialsze!  

 

„Jezu, Ty jesteś moim Królem! Przyjdź i zapanuj                       

w moim sercu”. 

 

Dn 7,13-14   Ps 93,1-2.5   



Ap 1,5-8 - Biblia Tysiąclecia 

 

(5) i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i 

Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił 

nas od naszych grzechów, (6) i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i 

Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. (7) Oto nadchodzi 

z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go 

opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. (8) Jam jest Alfa        

i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który 

przychodzi, Wszechmogący.  


