
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

22 października 2018 

Lekcja  36                              Temat:    Co z tego masz? 
 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 12,  13 - 21 
 

(13) Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: Nauczycielu, powiedz 

mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. (14) Lecz On mu 

odpowiedział: Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad 

wami? (15) Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, 

bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego 

mienia. (16) I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi 

dobrze obrodziło pole. (17) I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie 

pomieścić moich zbiorów. (18) I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a 

pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. (19) I powiem sobie: 

Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i 

używaj! (20) Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej 

duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? (21)Tak dzieje 

się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty 

przed Bogiem. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

I co ty z tego masz? – to pytanie, które od czasu do czasu słyszy 

praktykujący katolik od ludzi niepodzielających jego poglądów.  

 

 Po co chodzisz do kościoła, przystępujesz do sakramentów?  

 Czy twoje życie będzie przez to łatwiejsze?  

 Czy twój Bóg uczyni cię szczęśliwszym? 

 



Za tymi pytaniami stoi często jakiś bolesny zawód, rozczarowanie Bogiem.                

Ktoś modlił się i nie został wysłuchany. Oczekiwał, że Bóg ujmie się za nim w 

trudnej sprawie, rozwiąże problem, ale tak się nie stało.  
 

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o takiej właśnie niewysłuchanej modlitwie.  
 

Pewien człowiek z tłumu prosi Jezusa o pośrednictwo w sprawie odzyskania 

należnej mu części spadku. Prawdopodobnie ma jakieś argumenty potwierdzające 

jego prawo do spadku. Jednak Jezus nawet nie docieka, kto ma rację – po prostu 

odmawia zajęcia się sprawą, a w zamian ostrzega przed chciwością i pokładaniem 

nadziei w bogactwie.  

W każdym z nas drzemie pokusa Boga „oswojonego”, Boga, który jest na nasze 

usługi, któremu powierzamy rozmaite sprawy do załatwienia w taki sposób, jaki my 

sami uznajemy za słuszny. Próbujemy manipulować Bogiem, tak skanalizować Jego 

moc, żeby wszystko układało się po naszej myśli. 

Jednak Jezus nie pozwala sobą manipulować. On, który widzi dalej i głębiej, 

dostrzega nasze skrywane motywacje i wciąż próbuje ukazać nam prawdziwe dobro i 

prawdziwe bogactwo.  

Mówi się, że chrześcijaństwo zaczyna się wtedy, gdy zamiast domagać się, by Bóg 

pełnił naszą wolę, zaczynamy pytać, w jaki sposób my możemy wypełnić Jego wolę. 

Gdy zaczynamy Mu służyć bez względu na okoliczności, ufając, że On rzeczywiście 

ma nad wszystkim kontrolę.  

 

Co z tego mamy?       Paradoksalnie, wiele: 

 

    pokój serca,  

    zalążki owoców Ducha Świętego (Ga 5,22)   

    perspektywę życia wiecznego.  
 

Nie są to może rzeczy tak konkretne, jak bogactwo czy zdrowie, ale to właśnie one 

nadają życiu smak. 

 

„Panie Jezu, naucz mnie widzieć, gdzie jest moje prawdziwe dobro.  

Pragnę pełnić Twoją wolę”. 

 

Ef 2,1-10   Ps 100,2-5 
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 Lekcja  37                                    Temat:     Przyjście Pana jest pewne! 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 12,  35 - 38 
 

(35) Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! (36) A 

wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej 

powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. (37) Szczęśliwi owi 

słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, 

powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im 

usługiwał. (38) Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie,  
 

szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Pewna anegdota, której bohaterami czyniono już wielu świętych, dobrze ilustruje 

dzisiejszą Ewangelię.  

Otóż przyszły święty zajmuje się jakąś banalną czynnością – kopaniem ogródka 

czy grą w kręgle – kiedy ktoś zadaje mu pytanie,  

 

co by(ś) zrobił, gdyby(ś) się dowiedział, że za 

chwilę ma nastąpić koniec świata. 

 

„Robiłbym dalej to, co właśnie robię” – odpowiada z przekonaniem święty. 

Co zrobiłbyś, gdybyś dowiedział się, że za chwilę nastąpi koniec świata? 

Wpadłbyś w panikę? Pobiegłbyś na poszukiwanie księdza, żeby się wyspowiadać? 

Włączyłbyś telewizor, żeby śledzić przebieg wydarzeń na całym świecie? 

Zgromadziłbyś rodzinę na wspólnym Różańcu? Czy też spokojnie czytałbyś dalej tę 

medytację? 



    Podczas każdej Mszy świętej wyznajemy Panu, że oczekujemy 

Jego przyjścia w chwale.  

 

Wymaga to od nas postawy czuwania, która nie polega na tym, by – jak mylnie 

uważali niektórzy z pierwszych chrześcijan – zaprzestać wykonywania wszystkich 

swoich obowiązków i wpatrywać się w niebo, lecz by starać się z wiarą i ufnością 

czynić to, do czego Bóg nas powołuje w każdym kolejnym dniu. Inaczej nasze 

deklaracje pozostaną pustymi słowami. 

 

 Zadajmy sobie dzisiaj pytanie, czy rzeczywiście chcielibyśmy, aby Jezus, 

przychodząc powtórnie, zastał nas dokładnie w takim stanie, w jakim dzisiaj 

jesteśmy?  

 

 Być może ciągle odkładamy na później to, co należało zrobić już dawno – 

próbę pojednania z bliską osobą, zerwanie z nałogiem, powrót do regularnej 

modlitwy, odwiedzenie samotnej krewnej.  

 Być może pochłania nas coś, czym w ogóle nie powinniśmy się zajmować, 

bo ani nam, ani innym nie przyniesie to pożytku.  

 

Chociaż nie znamy daty końca świata, ani nawet daty końca naszego własnego 

życia, wiemy, że on nadejdzie. Przyjście Pana jest pewne. Czy jestem dziś 

gotów otworzyć Mu drzwi i powitać Go z radością? 

 

„Panie Jezu, wiem, że moje życie na ziemi nie będzie trwało wiecznie.              

Pomóż mi jak najlepiej przygotować się na spotkanie z Tobą”. 

 

Ef 2,12-22   Ps 85,9-14 
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  Lekcja 38                                  Temat:    Zasoby Boga są niewyczerpane 
 

((Ps) Iz 12,2-3.4b-6 - Biblia Tysiąclecia) 
 
  

(1) Ty powiesz w owym dniu: Wychwalam Cię, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój 

gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mię! (2) Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę 

miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest 

Pan. On stał się dla mnie zbawieniem! (3) Wy zaś z weselem wodę czerpać 

będziecie ze zdrojów zbawienia. (4) Powiecie w owym dniu: Chwalcie Pana! Wzywajcie 

Jego imienia! Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że 

wspaniałe jest imię Jego! (5) Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy! Niech to 

będzie wiadome po całej ziemi! (6) Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko 

Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela!  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Ufność to pragnienie i potrzeba każdego z nas. Ale gdzie jest jej źródło?  

 

Współczesny świat głosi, że jest ono w nas samych. W naszej pewności siebie, w 

świadomości, kim jesteśmy i co potrafimy. Jednak my, chrześcijanie, wierzymy, że 

nasza ufność opiera się na tym, kim jest Bóg i co On dla nas uczynił.  

 

W dzisiejszym psalmie prorok Izajasz ogłasza, że ma ufność, ponieważ jego 

„mocą.. i pieśnią (…) jest Pan” (Iz 12,2). Z kolei w pierwszym czytaniu Paweł 

stwierdza, że możemy z ufnością przystępować do Ojca dzięki wierze w Jezusa                 

(Ef 3,12).  

 

 



Oczywiście łatwo jest powiedzieć, że nasza ufność pochodzi od Boga, ale trudniej 

wprowadzić tę duchową prawdę w nasze codzienne życie. Oto kilka sugestii. 

 

Prawdziwa ufność bierze się z głębokiego przekonania, że mamy Ojca w niebie, 

który nas kocha i zawsze jest z nami. Możemy na Nim polegać, wierząc, że zaspokoi 

każdą naszą potrzebę. Próbuj więc wyrobić w sobie nawyk dziękowania Boga za 

Jego miłość i wierność. Im bardziej świadomie będziesz wyrażać Mu swoją 

wdzięczność, tym większa będzie twoja ufność, że On zawsze przyjdzie ci z pomocą. 

 

Łatwo jest ufać, kiedy wszystko układa się dobrze. Kiedy jednak stajemy wobec 

trudności, z którymi nie umiemy sobie poradzić, nasza ufność szybko słabnie.                       

W takich chwilach próbuj świadomie powierzać całą sytuację Bogu. Nawet jeśli na 

pozór niczego to nie zmienia, nawet jeśli za chwilę masz ochotę odwołać to, co 

powiedziałeś, nie poddawaj się.  

 

 Bóg widzi twoją wiarę i znajdzie sposób, by ci pokazać, że jest z tobą, aby 

cię wspierać i prowadzić.  

 Możesz też umacniać swoją ufność, rozważając przykłady wierności Boga 

zaczerpnięte z Pisma Świętego i żywotów świętych.  

 

Przypomnij sobie 

jak: 

Bóg rozdzielił Morze Czerwone, kiedy Izraelici 

znaleźli się w sytuacji bez wyjścia 

pozwolił Dawidowi pokonać Goliata 

Matka Teresa pokonywała ogromne przeciwności, 

aby troszczyć się o najbiedniejszych z biednych 
 

Powiedz sobie: „Bóg pomógł im, to pomoże i mnie”.  

 

 

Zasoby Boga są niewyczerpane. Zaufaj więc, że możesz polegać na Tym, który 

jest w stanie zaspokoić każdą twoją potrzebę. 

 

„Ojcze, Ty jesteś moją siłą!” 
 

Ef 3,2-12      

 

 
 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 12, 39 - 48 
 
  

(39) A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej 

ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. (40) Wy też bądźcie 

gotowi, gdyż o godzinie, której się domyślacie, Syn 

Człowieczy przyjdzie. (41) Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz 

tę przypowieść, czy też do wszystkich? (42) Pan odpowiedział: Któż jest owym 

rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na 

czas wydzielił jej żywność? (43) Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy 

zastanie przy tej czynności. (44) Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad 

całym swoim mieniem. (45) Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan 

ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać 

się, (46) to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o 

godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu 

miejsce. (47) Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie 

uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. (48) Ten zaś, który nie zna 

jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele 

dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele 

zlecono, tym więcej od niego żądać będą. 
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Lekcja 39                            Temat:   Bóg - Ojciec 
 

(Ef 3,14-21 - Biblia Tysiąclecia) 
 

 (14) Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, (15) od 

którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, (16) aby według 

bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły 

wewnętrznego człowieka. (17) Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych 

sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, (18) wraz ze wszystkimi 

świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i 

Głębokość, (19) i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, 

abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. (20) Temu zaś, który mocą 

działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy 

rozumiemy, (21) Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie 

pokolenia wieku wieków!  
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

W efeskim Kościele z I wieku, wspólnocie złożonej zarówno z Żydów, jak i 

pogan, modlitwa była wpisana w naturalny rytm życia. Jednak dla obu tworzących ją 

grup nazywanie Boga „Ojcem” było czymś nowym. Grecy uznawali swoich bogów 

za potężnych, ale odległych i zdystansowanych.  

 

Żydzi widzieli w Bogu wszechmocnego Stwórcę, do którego należało podchodzić 

z bojaźnią i szacunkiem. Kiedy więc Paweł, Żyd, określił Boga greckim słowem 

pater, musiało to być zaskakujące dla wszystkich. Dlaczego więc to zrobił? 

 

Przywołując nauczanie Jezusa o Modlitwie Pańskiej, Paweł próbował przekazać 

swoim adresatom całkowicie nowe rozumienie Boga, który nas kocha i troszczy się o 

nas jak ojciec o swoje dzieci. 



Jezus mówił swoim uczniom, że wszechmogący Bóg to jednocześnie Abba, czyli 

„Tata”. Zadziwiał ich tym, że w tak prosty i bezpośredni sposób rozmawiał z 

Bogiem. W Betanii, przy grobie Łazarza, modlił się: „Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie 

wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz” (J 11,41- 42).  

W dramatycznych chwilach, tuż przed pojmaniem Go w Ogrodzie Oliwnym, 

wołał: „Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe” (Mk 14,36). 

 

W tym samym duchu Paweł wyznaje: „zginam kolana przed Ojcem” (Ef 3,14).  
 

W tym samym duchu ty także możesz dzisiaj rozmawiać z Bogiem.  
 

Nie zawsze łatwo jest uwierzyć, że wszechmogący Bóg troszczy się o ciebie tak 

osobiście i z taką miłością jak troskliwy ojciec, zwłaszcza jeśli twoje dzieciństwo 

pozostawiało wiele do życzenia. Jednak nie musisz sam przekonywać siebie. Możesz 

poprosić Boga, aby to On cię przekonał. 

Odmawiając następnym razem Ojcze nasz, zatrzymaj się na słowie „Ojcze”. Niech 

ta prawda mocno zapadnie ci w serce. Niech wzbudzi w tobie podziw i wdzięczność.  
 

 Bóg jest twoim Ojcem.  

 Zostałeś stworzony na 

 Jego podobieństwo. Należysz do Jego rodziny.  

 

Następnie odmów powoli modlitwę do końca. Zamknij oczy i uświadom sobie, że 

naprawdę wypowiadasz te słowa do Boga, swego Ojca. Wyobraź sobie, jak wielką 

radość sprawia Mu to, że twoje słowa płyną z serca. 

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że pozwalasz mi odpocząć przy Twoim czułym 

sercu”. 

 

Ps 33,1-2.4-5.11-12.18-19     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 12,  49-53 
 

(49) Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo 

pragnę, żeby on już zapłonął. (50) Chrzest mam przyjąć i jakiej 

doznaję udręki, aż się to stanie. (51) Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi 

pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. (52) Odtąd bowiem pięcioro będzie 

rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw 

trojgu; (53) ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a 

córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. 
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      Lekcja  40                                       Temat:   Potrzeba jedności 
(Ef 4, 1-6 - Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób 
godny powołania, jakim zostaliście wezwani, (2) z całą pokorą i cichością, z 

cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.(3) Usiłujcie 

zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest 

pokój. (4) Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej 

nadziei, jaką daje wasze powołanie. (5) Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden 

chrzest. (6) Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad 
wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Podobnie jak wiele innych pierwszych wspólnot chrześcijańskich, Kościół efeski 

był bardzo zróżnicowany. Jego członkami byli Żydzi i nie-Żydzi, niewolnicy i ludzie 

wolni. Żydzi czuli się lepsi z powodu przynależności do narodu wybranego i 

prawdopodobnie chcieli, aby nie-Żydzi także przestrzegali Prawa Mojżeszowego.               

Z kolei nie-Żydzi uważali przypuszczalnie, że przewyższają Żydów wykształceniem i 

statusem społecznym.  

 

Upatrując w tym niebezpieczeństwo rywalizacji i wrogości, Paweł zachęcał ich, 

aby skupiali się nie na tym, co ich dzieli, ale na tym, co ich łączy. Czy było to jednak 

możliwe wobec tak wielu głębokich i pozornie nie do przekroczenia różnic?  

 

Paweł wskazuje na potrzebę pokory, cierpliwości i łagodności, łącząc te cnoty 

wezwaniem do zachowania pokoju. Aby umocnić ich determinację, przypomina im 

wszystko, co mają ze sobą wspólnego jako ludzie wierzący: „Jeden jest Pan, jedna 

wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich” (Ef 4,5-6). Jeśli tylko 

zachowają w pamięci wszystkie te dary, jedność będzie możliwa. 

 



Dziś także obserwujemy podziały wewnątrz Kościoła. Obok naturalnych linii 

podziału, wynikających z narodowości, statusu społecznego czy polityki, istnieją też 

podziały pomiędzy religijnymi tradycjonalistami a progresistami, pomiędzy nowo 

nawróconymi a katolikami „od kołyski”, pomiędzy katolikami „niedzielnymi” a 

zaangażowanymi w różne wspólnoty i ruchy kościelne. 

Z jednej strony jest to sytuacja naturalna – lubimy obracać się w kręgu ludzi 

podobnych do nas. Z drugiej jednak strony grozi nam, że gdy będziemy zbyt ściśle 

trzymać się swojej grupy, nigdy nie przekroczymy żadnych linii podziału. Pozostając 

wewnątrz swoich granic, nie będziemy w stanie uczyć się od siebie nawzajem.                 

Nie pozwoli nam to odkryć wielu sposobów, na jakie Jezus chce się nam objawiać, 

ani też doświadczyć jedności i wszechogarniającej miłości, która pociąga ludzi do 

Pana. 

 

Słowa św. Pawła nie są przeznaczone tylko dla Efezjan żyjących w I wieku. 

 

 Są skierowane do nas wszystkich. Jesteśmy złączeni ze sobą więzami głębszymi 

niż wspólne pochodzenie czy podobny status finansowy. Mieszka w nas ten sam 

Duch. Należymy do tego samego Boga, który nas kocha. Jesteśmy dłużnikami tego 

samego Mesjasza, który nas zbawił. Oby te prawdy obaliły wszystkie dzielące nas 

mury! 

 

„Panie, naucz mnie kochać wszystkich w moim Kościele”. 

 

Ps 24,1-6     

  

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 12, 54-59 
 

(54) Mówił także do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na 
zachodzie, zaraz mówicie: Deszcze idzie. I tak bywa. (55) A gdy 
wiatr wieje z południa, powiadacie: Będzie upał. I 
bywa. (56) Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a 
jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? (57) I dlaczego sami                       
z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? (58) Gdy idziesz do 
urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do 
zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię 
dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. (59) Powiadam ci, 
nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 13, 1-9 
 

(1) W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, 

których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. (2) Jezus im odpowiedział:  

Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 

grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to 

ucierpieli? (3) Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 

podobnie zginiecie. (4) Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła 

się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy 

Jerozolimy? (5) Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, 

wszyscy tak samo zginiecie. (6) I opowiedział im następującą przypowieść: 

Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i 

szukał na nim owoców, ale nie znalazł. (7) Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy 

lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie 

znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? (8) Lecz on mu 

odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę 

nawozem; (9)może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Czy kiedy dzieje się coś złego, nie odczuwasz pokusy, by myśleć: „Może sobie 

na to zasłużyłem, może to jest kara Boża za moje grzechy?”. A może podobna myśl 

przechodzi ci przez głowę, gdy słyszysz o nieszczęściu, które spotkało kogoś z 

twoich znajomych? W ten sposób można także tłumaczyć sobie klęski żywiołowe – 

powodzie, huragany czy trzęsienia ziemi. 

Podobnie rozumowali ludzie, którzy rozmawiają z Jezusem w dzisiejszej 

Ewangelii. Zapytali Go oni, czy Galilejczycy zabici z rozkazu Piłata w jakiś sposób 

zasłużyli sobie na taki los.  



Czy to dlatego, że byli wielkimi grzesznikami, Bóg pozwolił Piłatowi 

wymordować ich w świątyni? Odpowiedź Jezusa była inna, niż tego oczekiwali. Ani 

ci nieszczęśni Galilejczycy, ani ludzie, którzy zginęli, gdy zawaliła się na nich wieża, 

nie byli gorsi niż inni. Nie wyjaśnił też, dlaczego te tragedie miały miejsce. 
 

 To, że nie zawsze rozumiemy, dlaczego Bóg dopuszcza rozmaite 

nieszczęścia, jest jednym z największych wyzwań życia chrześcijańskiego. 

Jest to tajemnica, której nigdy nie pojmiemy – przynajmniej po tej stronie 

wieczności. 

 

Wiemy jednak na pewno, że nasz Bóg nie jest Bogiem mściwym. Nie liczy 

naszych grzechów, czekając, by w nas uderzyć, gdy tylko przekroczymy określony 

limit. Jest to zupełnie niepodobne do Boga, który posłał swego jedynego Syna, aby 

oddał za nas życie na krzyżu. Niezmierzone miłosierdzie i sąd w rodzaju „oko za 

oko” po prostu nie mogą współistnieć. 

 

Każdy z nas na jakimś etapie życia przeżywa ból, cierpienie i żałobę.  

 Jeśli dziś dotyczy to ciebie, uchwyć się tej prawdy, że Bóg wciąż się tobą 

opiekuje.  

 Że wciąż cię kocha. Płacze wraz z tobą, jak płakał Jezus nad grobem 

swojego przyjaciela Łazarza.  

 Widzi każdą twoją łzę i każdy twój smutek; jest przy tobie i chce cię 

pocieszyć.  

 

A jeśli ciebie to dziś nie dotyczy, pamiętaj o tej prawdzie, gdy spotkasz kogoś 

cierpiącego. Nie jesteś grzesznikiem oczekującym kary. Jak powiedział to o sobie 

papież Franciszek, jesteś „grzesznikiem, na którego Pan spojrzał z miłosierdziem”. 

 

Taka jest dobra nowina Ewangelii! 
 

„Panie, nie zawsze rozumiem, co czynisz, ale wierzę, że jesteś kochającym 

Bogiem, który chce dla mnie jak najlepiej”. 

 

Ef 4,7-16    Ps 122,1-2.4-5 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 10, 46b - 52 

Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy 

żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. (47) Ten słysząc, że 

to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, 

ulituj się nade mną! (48) Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on 

jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną! (49) Jezus przystanął i 

rzekł: Zawołajcie go! I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, 

wstań, woła cię. (50) On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do 

Jezusa. (51) A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? 

Powiedział Mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. (52) Jezus mu rzekł: Idź, 

twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Historia Bartymeusza ukazuje nam jasno, że jeśli naprawdę nam 

na czymś zależy, przezwyciężymy wszelkie przeszkody, aby to zdobyć. 

 

Bartymeusz przedarł się przez tłum, który próbował nie dopuścić go do Jezusa. 

Pragnął być uzdrowiony i nic nie było w stanie go powstrzymać. Podobnie „tłumy” 

tego świata często próbują nie dopuścić nas do Jezusa i powstrzymać przed 

przyjęciem Jego uzdrawiającego dotyku. Każą nam zadowolić się tym, kim jesteśmy. 

„Jezus ci nie pomoże – mówią – musisz po prostu zaakceptować to, co jest”. 

 

Problem polega na tym, że to, co ma do zaoferowania świat, nie jest w 

stanie dać nam pokoju ani spełnienia. Wciąż miotamy się w poszukiwaniu 

kolejnej rzeczy, która ma zapewnić nam szczęście. Zbyt często nasze pragnienie 

pokoju i miłości Boga trwa tylko ulotną chwilę, po czym znów zostaje zagłuszone 

przez „krzyki tłumu”. 



 Codziennie każdy z nas musi zmagać się z podobnymi przeciwnościami, 

jakim stawił czoło Bartymeusz.  

 

Siedział on przy drodze i żebrał, jak czynił to każdego dnia. Z pewnością 

przywykł do tego; kiedy jednak usłyszał, że zbliża się Jezus, zaczął wołać: „Jezusie, 

synu Dawida, ulituj się nade mną!"(Mk 10,47).  

Przechodzący tłum uciszał go – chciał, by pozostał na swoim miejscu i 

zaakceptował swoją ślepotę: „Jezus nie  może ci pomóc; nie zasługujesz na Jego 

uwagę”. Jednak Bartymeusz w swojej determinacji nie chciał słuchać tłumu.               

Dzięki temu Jezus go usłyszał, a on zrzucił siebie płaszcz przyzwyczajeń i nędznej 

stabilizacji i pobiegł do Jezusa, który przyodział go Bożą miłością. 

 

Idź za przykładem Bartymeusza. 
 

Tłumy tego świata żądają całego twego czasu, ale ty nie musisz im ulegać. 

 

    Dziś i każdego dnia odrzucaj płaszcz złudnego komfortu                      

i biegnij na spotkanie Jezusa.  

    Pozwól Mu przyodziać cię w płaszcz łaski i uzdrowienia.  

 

Pamiętaj także, że chociaż tłumy tego świata próbują nie dopuścić cię do Jezusa, 

ma On także uczniów, którzy idą za Nim. Mogą ci oni pomóc wzrastać w wierze. 

Znajdź sobie grupę ludzi, którzy spotykają się na wspólnej modlitwie i czytaniu 

Biblii. Poszukaj tych, którzy służą ubogim. Otocz się ludźmi, którzy podzielają twoje 

pragnienie zbliżenia się do Jezusa i wraz z nimi idź „za Nim drogą” (Mk 10,52). 

 

„Panie, otwórz mi oczy, abym rozpoznał wokół siebie Twoich uczniów”. 

 

Jr 31,7-9    Ps 126,1-6   Hbr 5,1-6 


