
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

9 grudnia 2019  

Lekcja  66                                    Temat:   Przyjdź, Jezu 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 5,17-26 

 
 (17) Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, 
którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim 
moc Pańska, że mógł uzdrawiać. (18) Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, 
który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. (19) Nie mogąc z 
powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę 
spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. (20) On widząc ich wiarę rzekł: 
Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. (21) Na to uczeni w Piśmie i 
faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. Któż On jest, że śmie mówić 
bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? (22)Lecz Jezus 
przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? (23) Cóż 
jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i 
chodź?(24) Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę 
odpuszczania grzechów - rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje 
łoże i idź do domu! (25) I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i 
poszedł do domu, wielbiąc Boga. (26) Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili 

Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.  
 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Ewangelia nie mówi nam dokładnie, z jakich powodów zeszło się do Jezusa tak wielu 

faryzeuszy i uczonych w Prawie ze wszystkich miejscowości Izraela. Może po prostu 

chcieli posłuchać Jego nauki, a może – co bardziej prawdopodobne – sprawdzić, co głosi 

Nauczyciel, który zdobył sobie taką popularność wśród ludu. Mówi nam natomiast, że w 

wyniku tego spotkania wszyscy jego świadkowie pełni zdumienia i lęku uwielbili Boga, 

stwierdzając, że widzieli „przedziwne rzeczy”. 

Świat przywódców Izraela był uporządkowany i zrozumiały, a Bóg postępował w 

sposób przewidywalny. Wynagradzał za dobro i karał za grzechy już w tym życiu. 

Zdrowie, majątek, liczne potomstwo były oznaką Jego błogosławieństwa, zaś choroba 

czy nędza – niezbitym dowodem, że dany człowiek, czy też jego rodzice, w jakiś sposób 

obraził Boga.  



Dotknięty paraliżem człowiek, który nagle znalazł się u stóp Jezusa, spuszczony przez 

otwór w dachu, musiał być więc dla nich jednym z odrzuconych przez Boga 

grzeszników. Byli też pewnie przekonani, że pobożny Nauczyciel w pełni podziela ich 

zdanie.  

Jezus zachowuje się jednak w sposób całkowicie zaskakujący. Zamiast skupiać się na 

grzechu, dostrzega wiarę mężczyzn, którzy przynieśli paralityka, i ogłasza, że jego 

grzechy są odpuszczone. A kiedy uczeni słuchacze uznają to za bluźnierstwo, jako że 

tylko Bóg może odpuszczać grzechy, uzdrawia chorego na znak, że rzeczywiście działa 

w Nim moc Boża. To, co miało być zwyczajną dysputą teologiczną, przeradza się w 

objawienie tożsamości Jezusa, które przyprawia o dreszcz wszystkich obecnych. 

 Czego oczekujesz, przychodząc wysłuchać nauk rekolekcyjnych albo homilii 

podczas Mszy świętej?  

 Czy chcesz wypełnić obowiązek, znaleźć potwierdzenie swoich poglądów w 

słowach głoszącego?  

 Czy przychodzisz z pełną nadziei wiarą, przynosząc w sercu tych, którzy 

potrzebują Bożej łaski, czy może tak jak ci, którzy uważali się za znawców 

Pisma, nastawiasz się głównie na ocenianie kaznodziei?  

 Czy jesteś gotów na to,  by Jezus, który przenika ludzkie myśli, potrząsnął 

twoim uporządkowanym światem i objawił ci samego siebie? 

 

„Panie, Ty jesteś Bogiem niepojętym, który nie da się ogarnąć ludzkim 

umysłem. Proszę, wejdź w moje życie i daj mi się poznać”. 

 

Iz 35,1-10  Ps 85,9-14 
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10 grudnia 2019                           

 Lekcja  67                                      Temat:   Powróć do Ojca 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 18, 12-14 

 
 

(12) Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie 

zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się 

zabłąkała? (13) A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam:  

cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu 

tymi, które się nie zabłąkały.  

(14) Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych 

małych.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Anna przez osiem lat żyła daleko od Kościoła. Nabrała wątpliwości co do jego nauki, 

czytając publikacje dotyczące innych wyznań. I chociaż formalnie nie porzuciła 

katolicyzmu, a nawet sporadycznie przystępowała do spowiedzi, wyznając nieokreślone 

„wątpliwości religijne”, czuła, że popada w coraz większy marazm duchowy.  

Kiedy stopniowo, poprzez kontakt z grupą modlitewną i zdrową nauką chrześcijańską, 

odkryła na nowo Jezusa obecnego w Kościele, z bólem powiedziała na spowiedzi o 

„ośmiu zmarnowanych latach”. Ze zdumieniem usłyszała wówczas słowa, których nie 

zapomni do końca życia: „Najbardziej kocha się to, co się utraciło, a potem odzyskało”. 

 

 

 

 

 

 



 

 Ojciec cieszy się odzyskaną owcą i to „bardziej niż 

dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały”. 

Doświadczenie Bożego miłosierdzia nigdy nie jest upokarzające. Owszem, niełatwo 

jest przyznać się przed Bogiem i sobą samym, że pójście drogą sprzeczną z Bożym 

przykazaniem sprowadziło nas na manowce, że rację mieliśmy nie my, lecz Pasterz, 

który wskazywał bezpieczne ścieżki. Kiedy jednak stajemy przed Bogiem w prawdzie, 

nic nie jest zmarnowane. Grzeszna przeszłość nie ma już znaczenia w oczach Boga, który 

potrafi wyprowadzić dobro nawet z naszego grzechu. 

 

Adwent jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. 

Oczyśćmy więc przed Nim nasze serca, wyznajmy Mu dręczące nas grzechy, aby 

nasza – i Jego – radość osiągnęła pełnię.  

„Panie, pomóż mi uwierzyć, że Ty naprawdę cieszysz się z moich powrotów do 

Ciebie. Oby ten Adwent stał się dla mnie czasem nawrócenia”. 

 

Iz 40,1-11   Ps 96,1-3.10-11.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słuchając dzisiaj Ewangelii o 

zabłąkanej owcy, stajemy wobec Boga, 

który znając nasz grzech, szuka nas, 

aby sprowadzić nas do swego domu.  

Tym, co może najbardziej zadziwia 

w tej krótkiej przypowieści, jest klimat 

niezmąconej radości.  

Nie ma mowy o bólu, poczuciu 

zmarnowanych szans czy stracie czasu.  

 



 

 

Szkoła 
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Środa         

11 grudnia 2019                    

Lekcja  68                                    Temat:   Żyć w obecności Pana 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 11, 28 - 30 

 

(28)Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a 

Ja was pokrzepię. (29) Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, 

bo jestem cichy i pokorny sercem, a  

znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 

(30) Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 

Pismo Święte zapewnia nas, że od samego początku w Bożym planie był odpoczynek: 

„Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu 

odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał” (Rdz 2,3).  

Dzień odpoczynku, szabat, miał być czasem umacniania wyjątkowej relacji ludzi z 

Bogiem. Ze wszystkich stworzeń na ziemi jedynie ludzie są w stanie go obchodzić.                    

Dla zwierząt jeden dzień nie różni się od drugiego.  

Ale my, ludzie, zostaliśmy stworzeni do pracy i do odpoczynku – nie tylko po 

to, by czynić sobie ziemię poddaną, ale i po to, by cieszyć się bliską relacją z 

Bogiem. 

W dziejach Izraela szabat rozumiano przede wszystkim jako wspaniały dar. Jednak z 

czasem narosło wokół niego tak wiele skomplikowanych reguł postępowania, że zaczęto 

postrzegać go jako ciężar – a niekiedy też jako okazję do osądzania innych. Czy mój bliźni 

dobrze rozumie, od jakich czynności powinien się powstrzymać? To pytanie stało się 

ważniejsze niż to, czy ów bliźni – a także ty sam – mówi Bogu „tak”. 



Następnie przyszedł Jezus i Jego obietnica: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).  

Nie powiedział: „A Ja was pokrzepię w dniu szabatu”. Po prostu: „Ja was pokrzepię” – 

a tego pokrzepienia, które daje nam wiara w Niego, możemy doświadczać w każdym bez 

wyjątku dniu.  

 Kiedy przygniatają cię troski i niepokoje, On daje ci odpocząć w swojej 

obecności. 

 Kiedy boleśnie uświadamiasz sobie swoje upadki, On daje ci odpocząć                  

w swoim miłosierdziu.  

 Kiedy czujesz się przytłoczony, On daje ci odpocząć, idąc z tobą i niosąc 

wraz z tobą twój ciężar.  

Następnym razem, gdy zauważysz, że znów zaczynasz zamartwiać się różnymi 

sprawami, zwróć się do Jezusa i przypomnij sobie o Jego obietnicy odpoczynku.  

Powiedz Mu o wszystkim, co cię gnębi, powierz Mu wszystkie swoje kłopoty. Uczyń to 

z wiarą i ufnością. On cię nie zawiedzie.  

Jeśli będziesz trwać w wierze, stopniowo odzyskasz pokój i poczucie Bożej obecności.  

Jezus obiecał, że cię pokrzepi, a On jest zawsze wierny swoim obietnicom. 

 

„Panie, Ty jeden możesz odnowić mojego ducha. Pomóż mi przyjąć Twoje 

pokrzepienie”. 

 

Iz 40,25-31    Ps 103,1-4.8.10 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Szkoła 
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Czwartek :                           

12 grudnia 2019 

Lekcja  69                                 Temat:   Jan Chrzciciel 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 11,11-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(11) Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy 

od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. (12) A 

od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie 

doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. (13) Wszyscy 

bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. (14) A jeśli chcecie przyjąć, to on jest 

Eliaszem, który ma przyjść.(15) Kto ma uszy, niechaj słucha!  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 

Co takiego zmieniło się wraz                             

z przyjściem Jana Chrzciciela? 
 

Dotąd, aby trwać w przymierzu z Bogiem, wystarczyło urodzić się Żydem i być 

wiernym tradycji ojców. Kiedy jednak Jan Chrzciciel wezwał lud do nawrócenia i 

wskazał na Jezusa jako na Baranka Bożego, pojawiła się zupełnie nowa rzeczywistość. 

Przyjęcie zbawienia w Jezusie, pójście za Nim wymagało konkretnej decyzji – i to tak 

radykalnej, że wielu Jego wyznawców przypłaciło ją wygnaniem, więzieniem, a nawet 

życiem. Królestwo niebieskie nie wchodziło samo w ręce, trzeba było zdobyć je gwałtem 

– czy, jak chce oryginał grecki, je „porwać” (Mt 11,12). 

Żyjąc w kraju tradycyjnie chrześcijańskim, możemy trwać w przekonaniu, że 

zbawienie nie wymaga zbyt wiele zachodu – wystarczy chodzić do kościoła, przyjmować 

sakramenty, żyć w miarę uczciwie i liczyć na Boże miłosierdzie.  

Jednak rozglądając się wokół siebie, widzimy, że w ten sposób pojmowana 

wiara u wielu osób załamuje się w konfrontacji z dzisiejszym światem. 



Wielu z nas nie zdołało skutecznie przekazać jej dzieciom. Coraz więcej katolików 

uznaje, że może sobie pozwolić na złamanie podjętych dobrowolnie przed Bogiem 

zobowiązań. Popularność zdobywa sobie styl życia, który jest nie do pogodzenia z nauką 

Jezusa. Przemoc i agresja – przynajmniej słowna – której doświadczamy, jest sprzeczna z 

danym przez Jezusa nowym przykazaniem miłości. 

Staje się jasne, że zachowanie wiary nie jest takie oczywiste, że wymaga od nas 

przynajmniej odrobiny tego „gwałtu”, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. 

„Gwałt” ten mamy zadać przede wszystkim samym sobie, biorąc odpowiedzialność za 

własne życie i wiarę.  

1. Łatwiej jest zasiąść na kanapie przed telewizorem, niż znaleźć czas na 

modlitwę.  

2. Łatwiej dla świętego spokoju zgodzić się z rozmówcą, niż poszukać 

argumentów na uzasadnienie swoich poglądów.  

3. Łatwiej poczytać kryminał lub romans niż Pismo Święte czy dobrą literaturę 

religijną.  

4. Łatwiej krytykować w poczuciu wyższości, niż zrobić coś konstruktywnego.  

 

Tylko w ten sposób nie da się wzrastać w wierze – podobnie jak nie da się zdać 

egzaminu bez nauki, schudnąć bez ruchu i diety czy opanować gry na instrumencie bez 

żmudnych ćwiczeń. Na szczęście nie musimy robić tego sami. Nasz Pan, pełen 

miłosierdzia, gotów jest wciąż wspierać nas swoją łaską.  

Oby tylko z naszej strony nie zabrakło tej odrobiny 

radykalizmu, który zdobywa królestwo niebieskie. 

 

„Panie, chcę iść za Tobą, ale jestem tak słaby i nieskory do wysiłku.                           

Udziel mi swojej łaski, abym mógł konsekwentnie wzrastać w wierze”. 

 

Iz 41,13-20   Ps 145,1.9-13 
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13 grudnia 2019                           

Lekcja  70                                   Temat:   Nie tylko słowa, ale czyny 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 11,16-19 

 

 (16) Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na 

rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: (17) Przygrywaliśmy wam, a nie 

tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. (18) Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani 

nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. (19) Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni 

mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników.  

A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 „Ja już zupełnie nie wiem, jak mam z nimi rozmawiać” – skarżyła się Iwona, która 

była jedyną osobą wierzącą w swoim miejscu pracy. „Nie mogę powoływać się na Biblię 

ani na naukę Kościoła, bo oni mówią, że to bajeczki dla grzecznych dzieci. Kiedy 

próbuję coś logicznie tłumaczyć, mówią, że jestem nietolerancyjna i narzucam swoje 

poglądy. Ksiądz mi ostatnio poradził, żebym nie wdawała się w teoretyczne dyskusje, 

tylko mówiła o swoim doświadczeniu Boga… No to usłyszałam, że jestem na etapie 

rozwojowym dziecka, które wymyśla sobie fikcyjnych przyjaciół i uważa ich za 

prawdziwych”. 

Relacja Iwony jest jakby przeniesieniem we współczesne nam czasy dzisiejszej 

Ewangelii.  

Jan Chrzciciel podejmuje radykalną ascezę? – nie ma co słuchać takiego dziwaka, 

przesadza, a może nawet jest opętany. Jezus je i pije to, co wszyscy? – kto by słuchał 

takiego żarłoka i pijaka, który na domiar złego spożywa te posiłki w towarzystwie ludzi, 

których porządny człowiek omija szerokim łukiem. Jednym słowem, tak źle, i tak 

niedobrze. A kiedy kończą się argumenty, zwykle zaczynają się ataki osobiste. 

Odmalowując tak realnie reakcje ludzi na głoszenie im wiary, Jezus nie poprzestaje 

jednak na ubolewaniu nad ciężkim losem ewangelizatora.  



 Dzisiejsza Ewangelia kończy się pełnym nadziei zdaniem: „A jednak 

mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny” (Mt 11,19).  

Czyli o prawdzie przekonują nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny głoszącego. 

Sposób prowadzenia rozmowy, cierpliwość, otwarcie na ludzi, a nade wszystko 

konsekwencja – nie pozostają bez wpływu na słuchacza. Autentyczność i pokój 

wewnętrzny przemawiają niekiedy o wiele mocniej niż logiczne argumenty. 

 Co robić, kiedy w dyskusjach o wierze nasi rozmówcy odrzucają wszystkie 

argumenty czy nawet wypaczają sens naszych słów?  

 

 Po pierwsze, cieszyć się, że w ogóle chcą rozmawiać, bo to 

daje szansę działania Duchowi Świętemu.  

 

 Po drugie, być sobą i starać się konsekwentnie żyć 

Ewangelią.  

 

 A po trzecie, zachować spokój, ufając, że łaska Boża, która 

kruszy mury obronne serc, dokona swego we właściwym 

czasie. 

 

„Panie Jezu, naucz mnie świadczyć o Tobie także wtedy, gdy spotykam się                  

z niezrozumieniem i krytyką”. 

 

Iz 48,17-19   Ps 1,1-4.6 
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Syr 48,1-4.9-11  (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

(1) Następnie powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak 

pochodnia. (2) On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich 

liczbę. (3) Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził 

ogień. (4) Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może 

pochwalić, że tobie jest równy?  

 (9) Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu, na wozie, o koniach 

ognistych. (10) O tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne, by uśmierzyć gniew 

przed pomstą, by zwrócić serce ojca do syna, i pokolenia Jakuba odnowić. (11) Szczęśliwi, 

którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Herosi o nadludzkich zdolnościach kojarzą nam się głównie z mitami i filmem, ale 

jeśli zajrzymy do Biblii, znajdziemy tam wielu bohaterów dokonujących 

niewiarygodnych wyczynów, przekraczających ich naturalne zdolności. 

 
 

Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi o tym, że Eliasz „trzy razy sprowadził ogień”, a 

pod koniec życia został „wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste 

rumaki” (Syr 48,3.9). 

 

 

Doskonałym tego przykładem 

jest prorok Eliasz.  

Gdybyśmy mieli przypisać mu 

jakąś nadludzką zdolność, byłaby 

ona najprawdopodobniej związana z 

ogniem.  

 



 Ale zauważyłeś zmianę tonu w tym czytaniu?  

Po przejmujących i nieco przerażających obrazach ognia i sądu fragment kończy się 

znacznie łagodniej. Przeznaczeniem Eliasza jest „uśmierzyć gniew, zanim zapłonie (...) 

zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić” (Syr 48,10).  

 Jak mamy rozumieć tę zmianę nastroju? 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nadprzyrodzona moc Eliasza nie pochodziła od 

niego samego, ale od Boga. Bóg może stworzyć coś z niczego, może zmieniać naturę 

pierwiastków. Jego moc i potęga przekraczają nasze najśmielsze wyobrażenia.  

Tak więc zmiana tonu ukazuje nam, że Bóg nie jest jakimś superherosem, którego 

misją jest porażanie złych ludzi za pomocą gromów. Jest On Bogiem sprawiedliwym, ale 

nade wszystko miłosiernym. Stworzył wszechświat i troszczy się o każdego z nas. Zna 

najdrobniejsze szczegóły naszego życia, także te niechlubne, a mimo to nas kocha. 

W czasie Adwentu Kościół zachęca nas do wpatrywania się                     

w Jezusa. 

Ukazuje nam obraz bezbronnego Dziecka, narodzonego w ubóstwie dwa tysiące lat 

temu – Dziecka, które jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem – jest Tym, który 

przyszedł na ziemię, aby zniszczyć grzech i śmierć.  

Bóg mógł przyjść na ten świat w blasku chwały, jak Eliasz jadący na wozie ognistym. 

Wybrał jednak inny sposób.  

 Wszedł w nasze życie tak kruchy i bezbronny, jak tylko można to sobie 

wyobrazić.  

 Nie chciał nas onieśmielić, ale zbliżyć się do nas.  

 I uczynił to, posługując się największą z istniejących „supermocy” – swoją 

miłością. 

„Panie Jezu, jak wspaniałe są Twoje czyny, ale jeszcze wspanialsza jest Twoja 

miłość”. 

Ps 80,2-3.15-16.18-19     

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 17, 10-13 

 (10) Wtedy zapytali Go uczniowie: Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw 

musi przyjść Eliasz? (11) On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko.(12) Lecz 

powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli.              

Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. (13) Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił 

im o Janie Chrzcicielu.  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 11, 2-11 

 

  

(2) Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich 

uczniów (3) z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy 

też innego mamy oczekiwać? (4) Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co 

słyszycie i na co patrzycie: (5) niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci 

doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 

Ewangelię. (6) A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. (7) Gdy oni odchodzili, 

Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę 

kołyszącą się na wietrze? (8) Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty 

ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. (9) Po coście więc 

wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. (10) On jest 

tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował 

drogę. (11) Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie 

powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie 

niebieskim większy jest niż on. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



  

 

Czy był już znużony cierpieniem? Czy potrzebował zapewnienia, że nie trudził się na 

darmo? A może słyszał plotki o spisku na życie Jezusa i nie mieściło mu się w głowie, że 

Mesjasz Boży może zostać zabity? Tego po prostu nie wiemy. 

A może Jan wcale nie stracił pewności co do osoby Jezusa? Może to wszystko było 

przez niego zaplanowane? Może robił dokładnie to, co zawsze – pomagał innym 

rozpoznać Mesjasza? Może nie chodziło mu o siebie, ale postawił to pytanie ze względu 

na swoich uczniów – aby pomóc im uwierzyć w Jezusa? 

Jan wiedział, że jego czas jest krótki. Zatroskany o swoich uczniów, nie chciał, by po 

jego śmierci odeszli od wiary. Misją Jana było wskazywanie na Jezusa i miał on 

niezłomne postanowienie pozostać wierny tej misji aż do końca. Wydaje się więc 

logiczne, że przed swoją śmiercią zechciał, by jego uczniowie przekonali się sami, że 

Jezus jest Mesjaszem. 

Pytanie Jana pojawia się czasami także w naszych sercach.  

   Czy Jezus naprawdę jest Tym, za kogo się podaje?  

   Czy możemy znajdować w Nim radość w każdej 

sytuacji?  

Oczywiście wierzymy w Jezusa, ale czy nasza wiara nie potrzebuje umocnienia?  

Dlatego Jan Chrzciciel posyła nas do Jezusa wraz ze swoimi uczniami, 

abyśmy mogli Go zobaczyć i usłyszeć. 

Obchodzimy dziś niedzielę Gaudete, dzień radości z tego, że Mesjasz jest blisko.  

Widząc więc Jezusa na krzyżu w swoim kościele, słysząc Go w słowach Ewangelii i 

przyjmując w Komunii świętej, zadawaj Mu pytanie Jana: „Czy Ty jesteś Tym, którego 

szuka moje serce?”. Spróbuj następnie wyciszyć się i wsłuchać w Jego odpowiedź. 

Pozwól, by przekonał cię o swojej miłości i łaskawości. I raduj się razem z Nim.  

„Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym”. 

 

Iz 35,1-6a.10    Ps 146,6-10   Jk 5,7-10 

Było to dziwne pytanie, zwłaszcza, że wyszło 

ono z ust Jana Chrzciciela. Nie tylko był on 

krewnym Jezusa, ale Go ochrzcił i widział, jak 

zstępuje na Niego Duch Święty. Teraz jednak 

przebywającego w więzieniu i czekającego na 

egzekucję Jana wyraźnie nachodzą wątpliwości.  

 


