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    XXXIII niedziela zwykła  
                           

Mt 25, 14 - 30     19 listopada  2017 
 

(14) Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając 

się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 

majątek.(15) Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, 

trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. 

Zaraz (16) ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał 

drugie pięć.(17) Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie 

dwa. (18) Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył 

pieniądze swego pana. (19) Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął 

rozliczać się z nimi. (20) Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. 

Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć 

talentów zyskałem. (21) Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 

rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego 

pana! (22) Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, 

przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. (23) Rzekł mu pan: 

Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię 

postawię: wejdź do radości twego pana! (24) Przyszedł i ten, który otrzymał jeden 

talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie 

posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. (25) Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem 

twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! (26) Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i 

gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie 

rozsypał. (27) Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po 

powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. (28) Dlatego odbierzcie mu ten 

talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. (29) Każdemu bowiem, kto ma, 

będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą 

nawet to, co ma. (30) A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! 

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Hieronim 

Przypowieść o talentach 
 

 

 „Pewien człowiek, mając udać się w podróż, przywołał swe sługi i przekazał im 

swój majątek; jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu zaś jeden”.  
 

Ten człowiek, będący gospodarzem, bez wątpienia oznacza Chrystusa, który po 

zmartwychwstaniu, jako zwycięzca, wstępując do Ojca, zwołał apostołów i przekazał im 

naukę Ewangelii. Przydzielił jednemu więcej, a drugiemu mniej nie dlatego, że kierował 

się szczodrobliwością i powściągliwością, lecz stosownie do sił tych, co te dary 

przyjmowali, jak to apostoł powiada, że mleko podawał do picia tym, co nie byli w stanie 

przyjąć stałego pokarmu (Hbr 5, 12n). Wreszcie i tego, co z pięciu talentów uczynił 

dziesięć, i tego, co z dwóch uczynił cztery, przyjmuje z podobną radością, nie bacząc na 

wielkość zysku, lecz na ich dobrą wolę.  

Pod pięcioma zaś, dwoma i jednym talentem rozumiemy bądź różne łaski, które nie 

każdemu zostały udzielone, bądź też w pierwszym przypadku wszystkie sprawne zmysły, 

w drugim zdolność pojmowania i działania, w trzecim rozsądek, którym ludzie różnią się 

od zwierząt. 
 

 „Odszedł zaś ten, który dostał pięć talentów, zaczął nimi obracać i zyskał 

drugie pięć”.  
 

Otrzymawszy sprawne zmysły pomnożył w sobie znajomość rzeczy niebiańskich; z 

tego, co stworzone, wnosząc o istnieniu Stwórcy, z tego zaś, co cielesne, wnioskując o 

istnieniu Tego, co nie ma ciała. To, co dostrzegł, nasuwało mu myśl o tym, co 

niewidzialne, rzeczy znikome utwierdzały go w przekonaniu o istnieniu rzeczy 

nieprzemijających. 
 

 „Ten, co otrzymał dwa, zyskał drugie dwa”.  
 

Również i ten, stosownie do sił, czegokolwiek nauczył się w Prawie, podwoił w 

praktykowaniu Ewangelii, bądź też pojął wiedzę i uczynki życia doczesnego jako odbicie 

przyszłej szczęśliwości. 
 

 „A ten, co otrzymał jeden talent, poszedł, i rozkopawszy ziemię, ukrył 

pieniądze swego pana”. 

Przewrotny sługa, myśląc o doczesności i przez zamiłowanie  do rozkoszy tego świata, 

wzgardził i zbezcześcił nakazy Pańskie, chociaż u innego Ewangelisty jest wzmianka, że 

zawiązał swój talent w chuście, to znaczy, że nauka gospodarza miała nikły wpływ na jego 

życie, bo żył rozwiąźle i hulaszczo.  
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 „Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług”. 
 

 Wielki jest odstęp czasu pomiędzy wniebowstąpieniem Zbawiciela i Jego powtórnym 

przyjściem. Jeśli zaś apostołowie mają zdać sprawę ze swoich uczynków i stanąć pełni 

obawy przed swym Sędzią, to cóż my uczynimy? 
 

 „Powiada do niego Pan: «Dobrze, sługo wierny i dobry, ponieważ w małym 

byłeś wierny, postawię cię nad wieloma; wejdź do wesela pana twego»”. 
 

 Te same słowa skierowane do jednego i drugiego sługi, to jest zarówno do tego, co 

mając pięć talentów, uzyskał drugie pięć, jak i do tego, co mając dwa, uzyskał drugie dwa, 

mówią o nich pochlebnie. Zwróćmy też uwagę, że wszystko, cokolwiek posiadamy w 

doczesności, choćby wydawało się nie wiem jak wspaniałe i ogromne, w porównaniu z 

dobrami przyszłymi jest jednak małe i niewiele znaczy.  

„Wejdź – powiada – do radości pana twego, i niechaj stanie się twoim udziałem to, 

czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło” 

(1 Kor 2, 9). 

Cóż zaś większego może być dane wiernemu słudze, jeśli nie to, że może być razem z 

panem i oglądać radość pana swego? 
 

 „Przystępując zaś i ten, co jeden talent otrzymał, rzecze: «Wiem, Panie, żeś 

jest człowiek twardy; chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzie 

nie rozsypałeś; bojąc się przeto, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi; to 

masz twoją własność»”.  

 

Zaprawdę, co napisane zostało: „Dla znalezienia wymówki dla grzechów”                        

(Ps 141[140], 4; Wulgata), także i temu słudze się zdarzyło: do lenistwa i niedbalstwa 

dołączył również występek pychy. On bowiem, co powinien wyznać szczerze opieszałość i 

prosić gospodarza o wybaczenie, rzuca mu oskarżenie i twierdzi, że rozsądnie uczynił, nie 

podejmując ryzyka przy operowaniu pieniędzmi dla zdobycia zysku. 
 

 „Odpowiadając zaś, pan jego rzekł mu: «Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że 

chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać, gdzie nie rozsypałem: należało 

oddać pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym odebrał z zyskiem 

swoją własność; zabierzcie przeto od niego talent i dajcie temu, który ma 

dziesięć talentów»”.  
 

To, co w jego mniemaniu miało mu służyć za usprawiedliwienie, poczytane mu zostało 

za winę. Złym zaś niewolnikiem został nazwany, ponieważ ubliżał panu; leniwym – 

ponieważ nie chciał pomnożyć swego talentu; tak więc w jednym przypadku skarcono 

jego pychę, w drugim – niedbałość. Jeśli – powiada – wiedziałeś, że jestem twardy i 

surowy, zwracam się ku temu, co samo przez się nie jest moim dziełem, i chcę żąć tam, 

gdzie nie posiałem, dlaczegóż myśl o tym nie napełniła cię bojaźnią, byś nabrał 
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przekonania, że będę się szczególnie usilnie domagał mojej własności, i dlaczego nie 

oddałeś moich pieniędzy czy też srebra bankierowi?  

Jedno i drugie bowiem oznacza język grecki słowem argyrion. „Słowa Pańskie – 

powiada – są słowami czystymi, srebrem wypróbowanym, oczyszczonym z ziemi, 

oczyszczonym siedmiokroć” (Ps 12[11] J, 7).  

 

Pieniądzem tedy i srebrem jest przepowiadanie Ewangelii i nauka Boża, którą należało 

powierzyć bankierom i tym, co operują pieniędzmi, to jest pozostałym nauczycielom, co 

też uczynili apostołowie, ustanawiając w poszczególnych prowincjach kapłanów i 

biskupów, albo też którą należało powierzyć wszystkim wierzącym, którzy potrafią 

podwoić pieniądze i wraz z procentem oddać, wprowadzając w czyn to, czego się 

nauczyli.  

Zabiera się zaś talent i daje temu, który zdobył dziesięć talentów po to, byśmy 

zrozumieli, że choć Pan cieszy się jednakowo ze starań jednego i drugiego, to znaczy tego, 

co pięć talentów podwoił, i tego, co podwoił dwa talenty, to jednak większa nagroda 

należy się temu, co więcej trudził się nad pomnożeniem dóbr Pańskich.  

Dlatego też powiada apostoł: „Czcij tych starszych, co dobrze przewodniczą, a 

najbardziej tych, co trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem” (1 Tm 5, 17). 
 

Z tych słów, które zły sługa odważył się powiedzieć: 
 

 „Chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś”, 
 

możemy wnioskować, że również godziwe życie pogan i filozofów znajduje uznanie w 

oczach Pana i inaczej patrzy On na tych, co sprawiedliwie postępują, a inaczej na tych, co 

niesprawiedliwie, i dla porównania z tymi, którzy kierują się prawem naturalnym, 

spotykają się z potępieniem ci, co lekceważą prawo spisane.  
 

 „Każdemu bowiem, który posiada, będzie dane i będzie miał w obfitości, a 

od tego, który nie ma, i to, co wydaje się posiadać, będzie zabrane”. 
 

 Chociaż wielu z natury jest rozsądnych i obdarzonych talentem, to jednak jeśli przez 

niedbalstwo i lenistwo marnują te naturalne dary, tracą owe dobra natury i wiedzą, że 

nagroda, która im była obiecana, przypadnie w udziale innym. A to znów powiedziane jest 

po to, by porównać ich z tymi, co mając nieco mniejsze zdolności i umysł mniej bystry, 

pilnością i starannością wyrównują to, czego z natury im nie dostaje. 
 

Można zaś i to w ten sposób rozumieć: temu, co ma wiarę i dobrą wolę w Panu, dane 

będzie przez Dobrego Sędziego, choćby nawet jako człowiek uchybił czemuś w swoim 

postępowaniu; ten zaś, co nie posiada wiary, zatraci także i pozostałe cnoty, które wydaje 

się w naturalny sposób posiadać.  
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I niezwykle trafnie jest powiedziane: 
 

 „Co wydaje się posiadać, będzie zabrane”. 
 

 Cokolwiek bowiem istnieje bez wiary w Chrystusa, nie może być przyznane temu, 

który tego nadużywał, ale Temu, który również złemu słudze użyczył darów natury. 
 

 „A nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie 

płacz i zgrzytanie zębów”.  
 

Światłem jest Pan. Kto jest przez Niego wyrzucony na zewnątrz, pozbawiony jest 

Światła. 

 
 

 

 Nerses Sznorhali 

 

Zmarnowane talenty 
 

 

 Stałem się podobny do złego sługi, który za powierzone sobie talenty nic nie osiągnął; 

a nawet go przeszedłem – zgubiłem bowiem dar łaski. 

Nie podwoiłem Twojego talentu, nie pomnożyłem przez cztery dwóch talentów, ani 

przez dziesięć – pięciu, abym zapanował zupełnie nad dziesięcioma miastami, które są 

dostrzegalne zmysłami. 

Ale szybko schowałem pod ziemię jeden talent i owinąłem go w zasłonę wad, i nie 

umieściłem pieniędzy w banku tak, żebyś Ty mógł się domagać procentu. 

Znaczy to, że nie zaniosłem słów przykazań do uszu bytów myślących. One są bankiem 

duchowym mądrości Chleba Życia. 

I dlatego też oczekuję, że zostanę ukarany i rzucony w ciemności aż do chwili, gdy 

przyjdziesz szukać swojego talentu, którym mnie obdarzyłeś w Świętym Źródle. 

Ale do Ciebie, o Zbawco mojej duszy, chcę z płaczem skierować te słowa:  

„W moich rękach leży jeszcze czynienie dobra. Daj mi łaskę, abym przez ten talent 

mógł Ci się jeszcze spodobać”. 

 

I tak usłyszę wyrok pełen radości, jak sługa wierny: „Wejdź do mego domu 

niebiańskiego, do radości Twojego Pana”. 
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Bóg, człowiek i cierpienie 
Ks. Marek Dziewiecki    Rycerz Niepokalanej XI 2017 

 

               To nie Bóg zsyła człowiekowi krzyże i cierpienia,  

                                   lecz to człowiek skazał wcielonego Boga na krzyż. 

 

Chrześcijaństwo nie jest cierpiętnictwem 

Jednym z najbardziej niezgodnych z Biblią przekonań na temat chrześcijaństwa jest 

twierdzenie, że jest to  religia cierpiętnictwa, która zabrania – a przynajmniej przeszkadza 

– człowiekowi cieszyć się życiem doczesnym. Najbardziej skrajną wersją tego mitu jest 

twierdzenie, że to Bóg zsyła nam krzyże i cierpienia. Dosyć często spotykam ludzi, 

którzy mówią o swoim żalu do Boga za to, że – w ich przekonaniu – to właśnie On zesłał 

im różne krzyże, na które nie zasłużyli, na przykład: śmierć kogoś bliskiego, nieuleczalną 

chorobę, tragiczny wypadek czy inne nieszczęścia. 

Powyższe przekonanie jest błędne z tego oczywistego powodu, że chrześcijaństwo 

to religia radości. Syn Boży przyszedł do nas nie po to, aby nasz krzyż był cięższy, 

ale po to, by Jego radość w nas była i by radość nasza była pełna (por. J 15,11). 

Chrześcijaństwo głosi światu, że Bóg nie tylko jest miłością, ale że Bóg jest też radością. 

A być radością to coś nieskończenie więcej niż tylko przeżywać chwile dobrego nastroju. 

Boża radość to nie chwilowy nastrój, ale sposób istnienia tych, którzy trwają w miłości. 

Bóg przynosi nam radość właśnie dlatego, że przynosi nam miłość, która jest jedynym 

źródłem radości. 

Krzyż   wymyślili   ludzie,  a   nie   Bóg 

Chrześcijaństwo przypomina światu o tym, że Bóg nie jest krzyżem. Krzyż wymyślili 

ludzie, którzy mieli władzę, i to ci ludzie, którzy uważali siebie za najbardziej 

cywilizowanych. 

 Bóg, który jest miłością i radością, zaskoczył nas zupełnie, gdyż ukochał nas aż 

do tego stopnia, że nie tylko przyjął ludzkie ciało, ale też ludzki krzyż: symbol zbrodni, 

hańby i okrucieństwa. Pozwolił przybić się do krzyża nie dlatego, że pragnął cierpieć, 

lecz wyłącznie dlatego, że pragnął upewnić nas o tym, że kocha nas bezwarunkowo, 

nieodwołalnie, wiernie, za każdą cenę. Dosłownie!  
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Dopóki ten, kto mnie kocha, nie płaci za to ceny wielkiego cierpienia, mogę mieć 

jeszcze wątpliwości co do tego, czy kocha mnie naprawdę i na zawsze.  

Jeśli jednak z mego powodu boleśnie cierpi, a mimo to okazuje mi miłość, to już 

jestem pewien, że kocha mnie bezwarunkowo i nieodwołalnie. 

Bóg upewnia nas o tym, że kto kocha, ten ma radość, jakiej ten świat ani mu dać, ani 

zabrać nie może. To nie Bóg zsyła człowiekowi krzyże i cierpienia, lecz to człowiek 

skazuje Boga na krzyż! W świetle tego faktu podwójnie błędne jest „pobożne” przysłowie, 

które twierdzi, że kogo Bóg kocha, temu krzyże zsyła.  

To krótkie powiedzenie zawiera w sobie aż dwa twierdzenia sprzeczne z Pismem 

Świętym: że Bóg nie wszystkich ludzi kocha i że tym, których kocha, zsyła cierpienie.  

Tymczasem chrześcijaństwo z niezachwianą pewnością głosi prawdę o tym, 

że Bóg kocha wszystkich i że nikomu nie zsyła ani zawinionego, ani niezawinionego 

cierpienia.  

Jedyne, co Bóg nam zsyła, to swojego Syna, czyli pełną Prawdę,  

nieodwołalną Miłość i trwałą radość. 

  

Cierpienie jako cena za miłość do niedoskonałych ludzi 

Wielu ludzi – także wśród chrześcijan – stawia następujące pytanie:  

 skoro to nie Bóg zsyła ludziom krzyże, to dlaczego cierpimy i skąd się 

bierze niewinne cierpienie?  

Pytanie to jest zasadne i nurtuje ludzi wszystkich czasów i każdego kolejnego 

pokolenia. Odpowiedź, jakiej na to pytanie udziela chrześcijaństwo, jest konkretna 

i jednoznaczna: głównym źródłem cierpienia w doczesności jest człowiek.  

Nasze cierpienie bywa, po pierwsze, ceną za miłość do ludzi niedoskonałych: 

za miłość małżeńską, rodzicielską, kapłańską, za miłość odpowiedzialnego wychowawcy 

i wiernego przyjaciela, za miłość patrioty i człowieka sprawiedliwego, za miłość 

człowieka, który wprowadza pokój, który przebacza, który kocha nawet nieprzyjaciół, 

który staje się dla innych ludzi bezinteresownym darem z samego siebie, który kocha tak, 

jak Chrystus nas pierwszy pokochał.  
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W każdym z tych przypadków cierpienie jest ceną za naśladowanie Chrystusa i nawet 

wtedy, gdy wprowadza nas na drogę krzyżową, bo przychodzi nam kochać ludzi 

niedoskonałych, to nasze życie nie przestaje być drogą błogosławieństwa. Cena za miłość 

bywa szczególnie bolesna wtedy, gdy kochamy tych, którzy nas nie kochają i których 

wyjątkowo trudno kochać. Lepiej jednak cierpieć dobrze czyniąc, niż cierpieć źle czyniąc. 

Cierpienie jako cena za grzech 

Po drugie, cierpienie bywa ceną za nasz grzech. Tak było w przypadku syna 

marnotrawnego z przypowieści Jezusa. Ów syn sam sobie zsyłał cierpienia jako 

nieuchronny przecież i naturalny skutek popełnianych przez siebie błędów.  

Cierpienie, którego doświadczamy na skutek popełnianego przez nas zła, jest nam 

potrzebne po to, byśmy mogli się zastanowić i zmienić dotychczasowy, błędny sposób 

postępowania. Niestety, nie wszyscy ludzie wyciągają wnioski z cierpienia, które sami 

sobie zadają. Niektórzy brną w jeszcze większe zło. Wtedy cierpienie zaczyna być 

dramatycznie bolesne, jak w przypadku alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, zdrad 

małżeńskich, rozwodów czy zabijania własnych nienarodzonych dzieci.  

Lekarstwem na takie cierpienie jest nawrócenie i powrót do życia zgodnego 

z Dekalogiem i z przykazaniem miłości, gdyż wtedy ustąpi cierpienie, niepokój sumienia, 

a powróci radość.  

Gdyby Bóg dokonywał cudu i odbierał nam cierpienie, gdy błądzimy, wtedy 

błądzilibyśmy jeszcze bardziej, gdyż po grzechu pierworodnym łatwiej jest czynić zło 

nawet wtedy, gdy tego zła nie chcemy, niż dobro. 

 

Jeśli dziś usłyszycie 

Jego głos... 

Spotkanie z Panem  w Piśmie Świętym 
(artykuł ze "Słowa wśród nas" , XI - 2017) 
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Wszyscy znamy historie o Adamie i Ewie, Kainie i Ablu, Jakubie i 

Ezawie. Znamy słowa:  

 „Bóg tak umiłował świat…”,  

 „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych…”, 

 „Bóg jest miłością”.  
 

Znamy też przykazania: „Nie zabijaj”, „Czcij ojca swego i matkę 

swoją”,               „Nie cudzołóż”. Ponieważ wielu z nas wychowało się 

na historiach biblijnych                      i przykazaniach, wplotły się 

one w tkankę naszego życia. 

Czy zauważyłeś, jak często pojawiają ci się na ustach słowa i frazy 

biblijne? Może na przykład powtarzasz zwroty typu: 
 

 „Kochaj bliźniego jak siebie samego”, 

 „Nie samym chlebem człowiek żyje” czy 

 „Pycha kroczy przed upadkiem”? 

 

▌ Żywe i skuteczne 

 



10 
 

Mamy więc sporo wiedzy biblijnej. Ale w oczach Boga jest to dopiero 

początek. On chce, by Jego słowo zawarte w Piśmie Świętym miało na nas o 

wiele większy wpływ.  

Aby Biblia była nie tylko zbiorem zasad prowadzących nas przez życie, 

ale jednym z najskuteczniejszych sposobów wchodzenia z Nim w osobistą 

relację.  

 

Bóg pragnie mówić do każdego z nas, osobiście i głęboko, za każdym 

razem, gdy rozważamy Jego słowo. 

 

 W przeciwieństwie do wszystkich innych ksiąg świata, Biblia zawiera 

słowo Boże, które jest „żywe i skuteczne” (Hbr 4,12). 

 Natchnione przez Ducha Świętego, ma ono moc wprowadzać nas                            

w obecność Pana.  

 Ma moc przeszywać nasze serca, pocieszać nas, oświecać i odnawiać – 

dzięki temu, że przemawia przez nie sam Bóg. 

 

Jak powiedział niegdyś Mojżesz Izraelitom o słowie Bożym: 
 

 „Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: Któż dla nas wstąpi 

do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie 

jest za morzem, aby można było powiedzieć: Któż dla nas uda się za morze                            

i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. Słowo to bowiem 

jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu” (Pwt 30,12-

14). 

 

 Tak więc Bóg wypisał swoje słowo w naszych sercach (Jr 31,33). 

 

 Oznacza to, że za każdym razem, gdy szukamy Go w Piśmie Świętym, 

nasze serca odczuwają Jego obecność, która napełnia nas nadzieją, ufnością                             

i pewnością, że Bóg naprawdę jest z nami.  
 

Może z czasem naszymi staną się słowa, którymi kiedyś modlił się św. 

Augustyn: „O Panie, przeszyłeś mnie swoim słowem i pokochałem Cię”. 

 

▌ Dzisiaj! 
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Wiele stuleci po Mojżeszu jeden z psalmistów przypomniał ludowi 

izraelskiemu jego burzliwe dzieje w czasie wędrówki przez pustynię:  

„Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: «Nie zatwardzajcie serc waszych 

jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa»” (Ps 95,7-8).  
 

Dla psalmisty było rzeczą oczywistą, że ten sam Bóg, który w jasny                              

i spektakularny sposób przemówił do ich przodków na górze Synaj, może 

przemówić do nich także dzisiaj.  

Z pewnością nie użyłby tu słowa „dzisiaj”, gdyby Bóg w dalszym ciągu 

nie mówił do swego ludu. Powiedziałby może: „Dawno temu, gdy Bóg 

przemawiał do Mojżesza”, co w naszym przypadku mogłoby brzmieć: „Dawno 

temu, kiedy Jezus chodził po ziemi”.  

 

 Ale Bóg mówi do nas w dalszym ciągu – także dzisiaj.  
 

Jak więc dziś możemy usłyszeć głos Boga? Co możemy zrobić, żeby 

kończąc modlitwę albo wychodząc ze Mszy świętej, móc powiedzieć: „Bóg 

przemówił dziś do mnie”? 

 Odpowiedź znajdujemy w Księdze Psalmów, która jest biblijnym 

przewodnikiem modlitwy. 

 

Na samym jej początku – w dwóch pierwszych wersetach pierwszego psalmu 

– znajdujemy przepis na słuchanie Boga i doświadczanie błogosławieństwa 

Jego obecności: „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie 

wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kręgu szyderców, lecz ma 

upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą” (Ps 

1,1-2). 

 

A zatem, jak mówi psalmista, kluczem do słyszenia głosu Boga 

przemawiającego w Piśmie Świętym jest rozmyślanie nad Jego słowem. Polega 

ono na czytaniu krótkiego fragmentu powoli i refleksyjnie, zatrzymując się 

na słowach i obrazach, jakie pod jego wpływem pojawiają się w naszym 

umyśle. 
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Myśli i przesłania, które do nas wówczas przychodzą, zwykle podnoszą 

nas na duchu, wskazują właściwy kierunek lub po prostu pomagają zrozumieć, 

jak bardzo Bóg nas kocha. 

 

▌ Sztuka (i nauka ) słuchania 

 

Chociaż rozmyślanie nad słowem Bożym, kontemplowanie go, może na 

pierwszy rzut oka wydawać się puszczaniem wodzy wyobraźni, to 

doświadczenie pokazuje, że konkretna metoda, pomagająca nam skupić się na 

Panu i Jego obecności, może być bardzo pomocna. 
 

Nie sądź, na przykład, że możesz rozmyślać nad fragmentem biblijnym 

prowadząc samochód, robiąc zakupy czy biegając po parku. 

 Oczywiście Duch może włożyć swoje słowo w nasze serca w każdym 

miejscu i czasie, ale im bardziej zdołasz skupić swoją uwagę na Panu, tym 

wyraźniej będziesz w stanie usłyszeć Jego głos. Wybierz więc czas, który 

najbardziej sprzyja skupieniu i znajdź dogodne miejsce, wolne od zgiełku i 

rozproszeń. 

 

Kluczem do słyszenia głosu Boga przemawiającego w Piśmie 

Świętym jest rozmyślanie nad Jego słowem. 

 

Przystępując do rozważenia fragmentu Pisma Świętego, nie wybieraj zbyt 

długiego tekstu.  

 

 Celem medytacji nie jest nauczenie się na pamięć czy 

przeanalizowanie fragmentu Pisma Świętego, ale słuchanie Boga.  

 

Tutaj „mniej” często oznacza „więcej”. Wiele osób rozważa jedno z 

czytań liturgicznych. Inni wybierają z nich jeden czy dwa wersety. Jeszcze 

inni codziennie rozważają jeden psalm.  

Kiedy już zebrałeś myśli i wyciszyłeś umysł, przeczytaj wybrany 

fragment. Nie spiesz się. Bądź rozważny i skupiony. Przeczytaj fragment 

kilkakrotnie, dopóki jego treść nie będzie dla ciebie zrozumiała. Jeśli 

znajdziesz niejasne słowo czy frazę, zajrzyj do przypisu w swojej Biblii 

lub posłuż się jakimś dobrym biblijnym komentarzem. Nie poświęcaj jednak 
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na to zbyt wiele czasu. Przeczytaj tyle, ile trzeba, by rozwiać 

wątpliwości, i powróć do modlitwy. 
 

Nie próbuj robić niczego na siłę. Raczej poddaj się prowadzeniu 

czytanego słowa. Duch Święty może na przykład podczas medytacji tchnąć w 

twoje serce nową nadzieję. Może napełnić cię głębokim poczuciem 

wdzięczności czy miłości do Jezusa. Może przynaglić cię do jakiegoś 

rodzaju działania – podziękowania komuś, pogodzenia się z kimś czy pomocy 

komuś bliskiemu. 
 

Niezależnie od tego, co i jak powie ci Duch Święty, Jego słowo będzie 

zawsze aktualne i skierowane do ciebie osobiście. Nie jest ono czymś, co 

możemy „wyprodukować” sami z siebie, lecz darem, który można jedynie 

przyjąć w pokorze i z wdzięcznością. Przyjmiemy go tylko wtedy, gdy uda 

nam się zatrzymać galopujące myśli i wsłuchać w to, co Bóg ma nam do 

powiedzenia. 

 

▌ Dlaczego medytacja? 

 

W prologu do nowego wydania niemieckiej Biblii dla młodych papież 

Franciszek zachęcił czytelników do stawiania pytań w trakcie lektury Pisma 

Świętego: „Czy to słowo dotyka jakiejś mojej głębokiej tęsknoty? Co 

powinienem zrobić? Tylko w ten sposób może objawić się moc słowa Bożego. 

Tylko w ten sposób może ono przemienić nasze życie, czyniąc je pięknym i 

szczęśliwym”. 

Ojciec Święty podzielił się również swoją własną metodą codziennego 

czytania Biblii: 

 

 „Często czytam krótki fragment, a potem odkładam go i kontempluję 

Pana. Nie to, żebym Go widział, ale On patrzy na mnie. Jest tu. Pozwalam 

sobie na Niego spojrzeć. I czuję – a nie są to puste sentymenty – czuję 

głęboko to, co On chce mi powiedzieć.  

 Czasami nie mówi. Wtedy nic nie czuję… Ale trwam cierpliwie, 

czekając, czytając i modląc się”.  
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W bardzo podobny sposób opisał swoje doświadczenie św. Hieronim, 

jeden z największych uczonych biblistów w dziejach Kościoła:  

 

„Jaki pokarm, jaki miód może być słodszy od poznawania Opatrzności 

Boga, od wchodzenia do Jego sanktuarium i wnikania w umysł Stworzyciela, 

od słuchania słów Pana, które budzą śmiech mędrców tego świata, ale w 

rzeczywistości są pełne duchowej nauki?" (List do Pauli, 30,13). 

 

Papież Franciszek i św. Hieronim świadczą o tym, jak głęboko słowa 

Pisma Świętego mogą dotknąć naszych serc. Mówią nam, że gdy czytamy słowa 

Pisma i rozważamy je na modlitwie, zaczynamy widzieć w Jezusie perłę 

wielkiej wartości i światło dla naszego życia (Mt 13,46; Ps 119,105).  
 

Doświadczamy w sercu pragnienia trwania blisko Jezusa, niezależnie od 

tego, ile miałoby to nas kosztować. Są to Boże natchnienia, których 

udziela nam Duch Święty. To, co dotąd było tylko w naszych głowach, 

schodzi do serc i pozwala nam doświadczać radości poznania Jezusa, pokoju 

płynącego z Jego zbawienia oraz pragnienia miłowania Boga za wszystko, co 

dla nas uczynił.  

 

 Bóg chce do nas mówić.  

 Chce objawiać  nam prawdę, potwierdzać swoją miłość i uczyć nas 

swoich dróg. 

 Obyśmy nigdy nie zmęczyli się słuchaniem Jego głosu i przyjmowaniem 

Jego objawienia!  

 


