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24 września 2018 

Lekcja  16                                     Temat:    Jezus naszym światłem 
 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 8,  16 -18 
 

(16) Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej 

garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby 

widzieli światło ci, którzy wchodzą. (17) Nie ma bowiem nic ukrytego, co by 

nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw 

nie wyszło. (18) Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; 

a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czytając ten fragment, często widzimy siebie jako lampę ustawioną na 

świeczniku, która oświeca wszystkich swoim światłem. Spróbujmy jednak 

uświadomić sobie, że przede wszystkim to sam Jezus jest jasno płonącym światłem. 

Nazwał przecież siebie „światłością świata” (J 8,12). Nie usiłuje się przed nami 

ukrywać ani nie utrudnia nam dostępu do siebie. On sam chce się nam objawiać. 

 

 I jest to dla nas dobra nowina. 

 

Jezus jest naszym światłem i zbawieniem (Ps 27,1). 

 

Co więc możemy zobaczyć w świetle Chrystusa?  

 

 Widzimy w nim coś znacznie więcej niż zestaw abstrakcyjnych prawd 

dotyczących Boga.  

 Widzimy Jego samego – Jego miłosierdzie, Jego miłość, Jego wierność.  

 Kiedy Bóg objawia siebie, nie tylko oświeca nasze umysły, tak że widzimy Go 

jaśniej, ale zawsze dotyka naszych serc, budząc w nich pragnienie, by być 

coraz bliżej Niego. 



Na przykład, czytając przypowieść o synu marnotrawnym, możesz zobaczyć 

siebie jako młodzieńca, który wraca do domu Ojca i zostaje przyjęty serdecznym 

uściskiem. Albo po dobrej spowiedzi stajesz się bardziej współczujący dla innych, 

chcąc podzielić się z nimi miłosierdziem, które otrzymałeś. 

 

Bóg posługuje się takimi sytuacjami, by wlać więcej światła w twoje serce – a 

przez to rozproszyć twoje ciemności. Może nie od razu zobaczysz wszystko jasno. 

Wchodząc do słabo oświetlonego pokoju, także musisz chwilę poczekać, aż oczy 

przyzwyczają się do ciemności. Im dłużej jednak tam jesteś, tym jaśniejsze wydaje ci 

się światło i tym lepiej widzisz. Podobnie, im więcej czasu będziesz spędzał w Bożej 

obecności, tym jaśniej będziesz dostrzegał, w jaki sposób On ci się objawia. 

 

Bóg objawia siebie od początku czasów. Czyni to także dzisiaj. Wciąż stawia 

swoje światło „na świeczniku”, gdyż chce, abyśmy Go poznali. Jego światło świeci 

nawet tam, gdzie tego zupełnie nie oczekujesz. Otwórz więc oczy, aby je dostrzec. 

 

„Jezu, oświeć swoim światłem to, co chcesz, abym dziś zobaczył.                       

Pomóż mi skupić wzrok na Tobie i na tym, co mi objawiasz”. 

 

Prz 3,27-35     Ps 15,1-5 
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 Lekcja  17                                  Temat:      Wybieram Cię dziś, Panie 

 

(Ps 119,1.27.30.34-35.44 - Biblia Tysiąclecia) 
 
 

(1) Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa 

Pańskiego.  

(27) Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień, abym rozważał Twe 

cuda.   

(30) Drogę wierności obrałem, pragnąc Twoich wyroków.   

(34) Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał, a zachowywał je całym 

sercem. (35) Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję.   

(44) a Prawa Twego zawsze strzec będę, na wieki, na zawsze. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsze pierwsze czytanie uczy nas, jak żyć w sposób miły Panu.  
 

Z kolei psalm responsoryjny poddaje nam przepiękną odpowiedź na to nauczanie: 

„Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań”.  
 

Czyniąc więc modlitwę psalmisty naszą własną, wyznajmy  Panu, że chcemy iść 

za Nim: „Wybieram Cię dziś, Panie. Postanawiam kierować swoje myśli ku 

Tobie i Twojej dobroci. Moją pierwszą myślą o poranku będzie dziękczynienie Tobie 

za to, że dajesz mi kolejny dzień, w którym mogę Cię kochać i Tobie służyć. 

 Będę dziękować Ci za zdrowie, takie, jakie mam, nawet jeśli nie jest ono 

najlepsze.  

 Będę dziękować Ci za ludzi, których stawiasz na mojej drodze – nawet tych 

trudnych, którzy uczą mnie cierpliwości, współczucia, wytrwałości i męstwa.  

 Dziękować Ci za to, że mogę zacząć od nowa, pozostawiając za sobą to, co 

było.  

 Dziękować Ci za to, że mogę budować na tych łaskach, których udzieliłeś mi 

wczoraj.  



Wybieram Cię dziś, Panie. Postanawiam rozważać Twoje słowo, które wskazuje 

mi drogę wierności. Pozwól mi dziś usłyszeć Twój głos. Pokaż mi, kim jesteś Ty i 

kim jestem ja w świetle Twojej miłości. Chcę, aby Twoje słowo mnie prowadziło i 

pomogło zbudować mocny fundament dla moich myśli i czynów. Panie, 

postanawiam napełniać mój umysł Twoją nauką, zwłaszcza kiedy diabeł będzie starał 

się podsuwać mi myśli pełne lęku, osądów, pretensji i pesymizmu. 
 

Wybieram Cię dziś, Panie. Chcę wzorować na Tobie moje życie. Chcę uczyć się 

kochać tak jak Ty. Chcę być tak cierpliwy wobec innych, jak Ty jesteś cierpliwy 

wobec mnie. Naucz mnie słuchać i zauważać ludzi, którzy potrzebują mojej troski – 

ubogich i chorych, samotnych i zapomnianych, a także tych, którzy uważają mnie za 

swojego wroga.  
 

Panie, który przez tyle lat prowadziłeś ukryte życie wraz z Maryją i Józefem, 

pomóż mi wykonywać z miłością wszystkie codzienne czynności, nawet te 

najbardziej prozaiczne – gotowanie, sprzątanie, koszenie trawnika, robienie zakupów, 

wyprowadzanie psa, pomaganie dzieciom w lekcjach.  

 

Jezu, postanawiam dziś traktować innych z dobrocią i łagodnością, jakie widzę u 

Ciebie, aby mogła przeze mnie przeświecać Twoja miłość”. 

 

„Wybieram Cię dziś, Jezu. Prowadź mnie drogą wierności”. 

 

Prz 21,1-6.10-13    Łk 8,19-21 

 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 8,  19-21 
 
 

(19) Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do 

Niego z powodu tłumu. (20) Oznajmiono Mu: Twoja Matka i bracia stoją na 

dworze i chcą się widzieć z Tobą. (21) Lecz On im odpowiedział:  

 

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy 

słuchają słowa Bożego  

i wypełniają je. 
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  Lekcja 18                            Temat:  Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 9,  1- 6 
 
  

(1) Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi 

złymi duchami i władzę leczenia chorób. (2) I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i 

uzdrawiali chorych. (3) Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę: 

ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie 

suknie! (4) Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie 

wychodzić. (5) Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie 

proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim! (6) Wyszli więc i chodzili po 

wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 
 

Nie bierz w podróż pieniędzy Nie pakuj walizki. Ubezpieczenie od 

nagłych wypadków? Zapomnij. Kiedy przybędziesz na miejsce, rozejrzyj 

się za kimś, kto wyda ci się sympatyczny i zatrzymaj się u niego. 

 

Gdyby pracownik biura podróży udzielił ci takich rad, najpewniej nie 

skorzystałbyś z usług jego firmy. A przecież te rady są bardzo bliskie temu, co mówi 

Jezus, polecając Dwunastu nie zabierać niczego w swoją pierwszą podróż misyjną. 

Mieli wędrować od wioski do wioski – czy nie powinni więc zaplanować swojej 

podróży, zorganizować noclegów, zatroszczyć się o prowiant? 

 

Nie. Planowanie i przygotowania nie są wprawdzie niczym złym, ale 
 

Jezus chciał dać im szansę przekonania się, że                                   

to Bóg zaspokoi wszystkie ich potrzeby. 



 

Jezus posłał swoich uczniów, aby uzdrawiali i nauczali. Ale posłał ich również po 

to, by nauczyli się liczyć na Boga we wszystkich sprawach. Chciał, aby przekonali 

się, że Ojciec niebieski da im, czego potrzebują do życia, a także słowa i moc do 

działania w Jego imię.  

 

Tego samego Jezus chce nauczyć wszystkich swoich wiernych. Także ciebie. 

 

W historii Kościoła znajdujemy liczne przykłady świętych, którzy z wiarą 

podejmowali wielkie dzieła, nie mając ku temu odpowiednich środków. I Bóg dawał 

im wszystko, czego potrzebowali!  

 Weźmy, na przykład, św. Jana Bosko, który zasłynął w Turynie tym, że 

nakarmił tłum osieroconych chłopców chlebem i kasztanami jadalnymi z prawie 

pustego koszyka.  

 Albo Matkę Teresę, która często nie miała czym nakarmić swoich 

podopiecznych, dopóki w porze obiadu nie pojawił się nieoczekiwany 

darczyńca. 

 

Nie pozwól, by brak przygotowania czy środków przeszkodził ci w podjęciu 

służby. Sprawy nie zawsze układają się pomyślnie. Także Apostołowie mieli swoje 

wzloty i upadki. Po tej pierwszej, uwieńczonej sukcesem wyprawie misyjnej, w 

dalszym ciągu nie rozumieli Jezusa, opuścili Go w chwili próby, zapierali się Go.  

 

Także ty możesz przeżywać różne kryzysy – jest to normalne. Po prostu postaw 

następny krok i poproś Boga, by uzupełnił to, czego ci brakuje. Idź więc i zacznij 

wreszcie rozmawiać spokojnie ze swoim dzieckiem, które ma problemy w szkole. 

Proś Boga o odwagę poruszenia drażliwych kwestii w relacjach ze współmałżonkiem 

czy szefem w pracy.  

 

 Zaufaj, że Bóg da ci wszystko, czego potrzebujesz, by służyć tym, 

których masz wokół siebie. 

 

„Panie, pomóż mi dziś zaufać, że Ty zatroszczysz się o moje 

potrzeby”. 

 

Prz 30,5-9    Ps 119,29.72.89.101.104.163 
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Lekcja 19                             Temat:   Jezus z Nazaretu 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 9,  7 - 9 
 

(7) O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał również tetrarcha Herod i był 

zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; (8) inni, 

że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków 

zmartwychwstał. (9) Lecz Herod mówił: Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest 

Ten, o którym takie rzeczy słyszę? I chciał Go zobaczyć. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jerozolima huczała od plotek. Krążyły rozmaite spekulacje.  

 

   Kim był ten Jezus z Nazaretu?  

   Skąd przyszedł i czego chciał?  

  Czy był Janem Chrzcicielem, który powstał                           

z martwych?  

   Nowym wcieleniem proroka Eliasza?  

   Czy po prostu jakimś awanturnikiem z Galilei?  
 

W szczególnie kłopotliwym położeniu znalazł się król Herod. Pozbył się już Jana 

Chrzciciela. Jednak obecność Jezusa i Jego nauczanie sprawiły, że znowu powróciły 

wyrzuty sumienia. A jeśli Bóg rzeczywiście próbował przemówić do niego przez Jana 

– a teraz przez Jezusa? Herod nie miał jasnego rozeznania. Choć w głębi serca był 

świadom, że jego relacja z żoną jest grzeszna, odrzucał tę myśl, nie mając ochoty 

niczego zmieniać. Dlatego nie był w stanie dojść do wiary. 



Oczywiście nikt z nas nie jest taki sam jak Herod. Ale podobnie jak on możemy 

chcieć zobaczyć Pana, a jednocześnie żyć jakby we mgle. Przyczyną tego może być 

odmowa przebaczenia, rozgoryczenie, lęk o siebie i wiele innych postaw.  

Jednak najczęściej przed zbliżeniem się do Pana powstrzymuje nas grzech, z 

którym nie zamierzamy zerwać. 

 

Jan Chrzciciel nazwał jasno grzech Heroda, krytykując jego małżeństwo                         

z Herodiadą, żoną jego brata. Herod mógł uznać swój grzech i wyrazić skruchę.                

Mógł znaleźć drogę wyjścia z niemoralnego związku, wolał jednak przemocą uciszyć 

głos Jana. 

 

Duch Święty może rozproszyć wszelkie 

chmury, które przesłaniają ci Boga. 

 

 Możesz współpracować z Nim w tym dziele, przyjmując dar skruchy.  

 

 Jednym z najskuteczniejszych sposobów przybliżania się do Boga jest 

wyrobienie w sobie nawyku wzbudzania żalu za grzechy przed pójściem 

spać. 

 

Co wieczór przejdź myślą miniony dzień, prosząc Ducha Świętego, aby pomógł ci 

rozpoznać wszystkie uczynki, słowa i myśli, które nie były miłe Panu. Następnie z 

prostotą poproś o przebaczenie i o łaskę poprawy w dniu jutrzejszym. Jeśli popełniłeś 

poważny grzech, postanów wyspowiadać się z niego jak najszybciej. Następnie 

podziękuj Bogu za Jego miłosierdzie. Z czasem Twoje poznanie Boga stanie się o 

wiele jaśniejsze, ponieważ Duch Święty będzie mógł coraz swobodniej działać w 

twoim sercu. 

 

„Przyjdź, Duchu Święty, i usuń chmury, które przeszkadzają mi 

widzieć Boga”. 

 

Koh 1,2-11   Ps 90,3-6.12-14.17 
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      Lekcja  20                                           Temat:   O nienawiści 
(Koh 3, 1-11 - Biblia Tysiąclecia) 

 
 

  

(1) Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod 

niebem: (2) Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania 

tego, co zasądzono, (3) czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas 

budowania, (4) czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, (5) czas 

rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas 

wstrzymywania się od nich, (6) czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i 

czas wyrzucania, (7) czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas 

mówienia, (8) czas miłowania i czas nienawiści, 

czas wojny i czas pokoju. (9) Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie 

zadaje? (10) Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią 

trudzili. (11) Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o 

dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od 

początku aż do końca. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Dlaczego wśród „wszystkich spraw pod niebem”, które mają swój 

wyznaczony czas, Kohelet umieścił także nienawiść?  

 

Biblia stwierdza jasno, że nienawiść jest grzechem: „Kto zaś swojego brata 

nienawidzi, żyje w ciemności (…) Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest 

zabójcą” (1 J 2,11; 3,15). 

 

Dlaczego więc jest tu mowa o czasie nienawiści? 

 

Otóż Kohelet przedstawia w swojej księdze ludzkie doświadczenie takim, jakim 

ono jest, a niekoniecznie takim, jakiego chce dla nas Bóg.  



Wszyscy wiemy, co to znaczy nienawidzić kogoś, a może nawet w jakimś 

momencie życia zdarzyło nam się nienawidzić samych siebie. Wynika to ze skłonności 

naszej upadłej ludzkiej natury.  

 

Nienawiść może być reakcją na krzywdę czy niesprawiedliwość, jaka spotkała nas 

samych lub bliską nam osobę. Może też wypływać z gniewu, zazdrości, zadufania w 

sobie lub wstydu. Może również być zakorzeniona w lęku przed kimś, kto nam 

zagraża lub jest inny od nas. Tak więc, niestety, istnieje również czas nienawiści.  

 

Bóg jednak zachęca nas dziś, byśmy wykorzystali ten „wyznaczony czas” na 

refleksję nad naszą nienawiścią i poszukali sposobu, aby za Jego łaską obrócić ją w 

miłość. 

 

Gdy pojawiają się w tobie negatywne uczucia w stosunku do jakiejś osoby, 

zatrzymaj się i poproś Ducha Świętego, aby pomógł ci zrozumieć, dlaczego tak się 

dzieje. Twoja reakcja może ujawniać ukryte poczucie słabości i kruchości. 

 

Poproś Boga, by pomógł ci usunąć korzeń nienawiści i postawić kolejny krok                

w kierunku miłości. 

Jeśli, na przykład, nienawidzisz kogoś z powodu krzywdy, jaką wyrządził ci 

słowem lub uczynkiem, pamiętaj, że Jezus chce pomóc ci przebaczyć. Może 

nienawidzisz kogoś, ponieważ jest uwikłany w nałóg i wciąga w to jeszcze innych. 

Jezus przypomina ci, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Czasami bardzo trudno 

jest kochać tych, którzy dopuszczają się zła. Być może wszystko, co można zrobić, to 

modlić się za nich. To także jest krok  kierunku wyjścia z ciemności. 

 

Nienawiść nie jest dobra dla nikogo, skłania do złego traktowania 

innych, a także trzyma nas samych w niewoli rozgoryczenia i urazy.  

Kiedy więc czujesz, jak wzbiera w twoim sercu, zatrzymaj się i poproś Ducha 

Świętego, by pomógł ci odkryć jej źródło. A następnie błagaj o łaskę wyjścia                       

z ciemności nienawiści na światło Bożej miłości. 

 

„Jezu, daj mi wnosić miłość, tam gdzie panuje nienawiść”. 

 

Ps 144,1-4   Łk 9,18-22 
 
 
 



 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 9, 18-22 

 
 

  

(18) Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z 

zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? (19) Oni odpowiedzieli: Za Jana 

Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków 

zmartwychwstał. (20) Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: 

Za Mesjasza Bożego. (21) Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu 

o tym nie mówili. (22) I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie 

odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a 

trzeciego dnia zmartwychwstanie.  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 1, 47-51 

 
 

 (47) Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to 

prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. (48) Powiedział do Niego Natanael: 

Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy 

byłeś pod drzewem figowym. (49) Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś 

Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! (50) Odparł mu Jezus: Czy dlatego 

wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz 

jeszcze więcej niż to. (51) Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych 

wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Co czujesz, kiedy myślisz o przyszłości?  

 

Przygotowując się do wesela w rodzinie czy narodzin dziecka, możesz czuć się 

bardzo podekscytowany. Jeśli nie jesteś pewien, czy wystarczy ci pieniędzy na 

zapłacenie rachunków albo oczekujesz na wyniki kluczowych badań medycznych, z 

pewnością odczuwasz niepokój.  

 

 Nasza wizja przyszłości jest często uzależniona od tego, co przeżywamy 

dzisiaj. 

 Nasza nadzieja na przyszłość z Bogiem w niebie jest także uzależniona od 

tego, w co wierzymy teraz.  



Po wyznaniu Natanaela, że Jezus jest Synem Bożym i Królem Izraela (J 1,49), 

Jezus oznajmił mu, że pewnego dnia zobaczy Go w chwale otoczonego aniołami               

z nieba.  

Ten przywilej spojrzenia w przyszłość również miał źródło w teraźniejszości – w 

wierze, jaką Natanael obdarzył Jezusa. Natanael był w stanie złożyć wyznanie wiary 

dlatego, że ku jego zdziwieniu Jezus już przy pierwszym spotkaniu przeniknął jego 

serce. W tym momencie Natanael zrozumiał, że jest znany i kochany przez Boga. 

 

Bardzo ważne jest to, byśmy wciąż na nowo utwierdzali się w wierze. 

 

 Jeśli wątpimy, czy Jezus nas zna, tak jak znał Natanaela, jeśli zastanawiamy się, 

czy rzeczywiście nas kocha, zwykle nie ma w nas pewności, że dostaniemy się do 

nieba. Zaczynamy dochodzić do wniosku, że nie zasługujemy na to, aby przebywać z 

Nim na zawsze.  

Idąc więc za przykładem Natanaela, składajmy często osobiste wyznanie wiary. 

Powtarzajmy sobie codziennie: „Bóg znał mnie, zanim jeszcze przyszedłem na świat. 

Kocha mnie bardziej niż ktokolwiek inny. Pragnie spędzić ze mną wieczność”. 

 

Gdy zaczniesz przyswajać sobie te prawdy, twoja perspektywa wieczności będzie 

się z czasem zmieniać. Zaczniesz z radością wyczekiwać dnia, w którym zobaczysz 

Jezusa twarzą w twarz w niebie. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak stoisz przed 

tronem Boga, widząc aniołów wstępujących i zstępujących, jak to zapowiedział 

Jezus? 

Niebo jest pełne świętych i aniołów. Bóg pragnie, abyś i ty do nich dołączył. Dla 

nas, którzy wierzymy, przyszłość maluje się w jasnych barwach! 

 

„Panie, chcę spędzić z Tobą całą wieczność”. 
  

Dn 7,9-10.13,14 lub Ap 12,7-12a   Ps 138,1-5 
 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

30 września 2018                           
(Lb 11, 25 - 29 - Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 (25) A Pan zstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w 

nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, 

wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. (26) Dwóch mężów 

pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. 

 Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do 

namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. (27)  Przybiegł młodzieniec   

i doniósł Mojżeszowi: Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie 

prorockie. (28) Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, 

zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im! (29) Ale Mojżesz odparł: Czyż 

zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego 

ducha! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Wiemy dobrze, że Mojżesz był napełniony Duchem Pańskim.  

 

Dzisiejsze czytanie mówi nam, że Bóg wziął z jego ducha i napełnił nim 

siedemdziesięciu starszych Izraela. Niestety dwóch spośród starszych, Eldad i Medad, 

nie znajdowało się razem ze wszystkimi, kiedy to się wydarzyło. To jednak nie 

powstrzymało Boga. Ku zaskoczeniu wszystkich duch prorocki zstąpił również na 

Eldada i Medada, chociaż pozostali w obozie. Słysząc tę wiadomość, Mojżesz 

stwierdził: „Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!” 

(Lb 11,29). 
 

Podobną historię znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii.  
 

Jan mówi do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak 

w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi                     

z nami”.  



Apostołowie surowo osądzili człowieka, który próbował wprawdzie wypełniać wolę 

Boga, ale nie tak, jak oni by tego oczekiwali. Jednak Jezus odpowiedział: 

„Przestańcie zabraniać mu (…) Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest                  

z nami” (Mk 9,39).  

 

 W obu tych historiach Bóg działał inaczej, niż spodziewali się tego ludzie. 

 

Wierzymy, że także dziś Duch zstępuje na każdego ochrzczonego, który przyjmuje 

Jezusa przez wiarę. Jak powiedział Piotr: „Dla was jest obietnica i dla dzieci 

waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko” (Dz 2,39).  

To „daleko” obejmuje także nas. Podobnie jak Mojżesz, starsi Izraela, Apostołowie 

i człowiek upominany przez Jana, otrzymaliśmy Ducha Świętego, który w nas 

zamieszkuje.  

 

My także mamy być prorokami. 
 

Być dziś prorokiem nie znaczy wołać na pustkowiu, jak to robił Jan Chrzciciel.              

Nie oznacza przemawiania do królów i książąt, jak robili to Jeremiasz i Amos.  

 

Prorok to ktoś, kto niesie światu Jezusa i Jego słowa. 

 

To właśnie jest naszym zadaniem. Jezus prosi, byśmy dawali świadectwo o Jego 

miłosierdziu, dobroci i zbawieniu. I abyśmy czynili to z sercem pełnym Jego miłości. 

 

Gdyby był dziś z nami Mojżesz, powiedziałby każdemu z nas: „Mocą Ducha 

Świętego jesteś prorokiem. Idź więc i głoś słowo Boga poranionemu światu. 

Pragnę, by wszyscy należący do Kościoła podjęli to wezwanie”. 

 

„Panie, pomóż mi być Twoim prorokiem”. 

 

Ps 19,8.10.12-14      Jk 5,1-6     Mk 9,38-43.45.47-48 


