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Poniedziałek :                          

8 stycznia 2018 

Lekcja  81                                             Temat:   Kim jest dla Ciebie Bóg? 
(1 Sm 1,1-8:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Był pewien człowiek w Ramataim, Sufita z górskiej 

okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna 

Tochu, syna Sufa Efratyty. (2) Miał on dwie żony: jednej było 
na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, 

natomiast Anna ich nie miała. (3) Corocznie człowiek ten udawał się z 

miasta swego do Szilo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę dla Pana 
Zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas - kapłani 

Pana. (4) Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej 
Peninnie, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej 

ofiary. (5) Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo 

miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. (6) Jej współzawodniczka 
przymnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego powodu, że Pan 

zamknął jej łono. (7) I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do 
świątyni Pana, [tamta] dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i 

nie jadła. (8) I rzekł do niej jej mąż, Elkana: Anno, czemu płaczesz? 
Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci?  

Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż 

dziesięciu synów? 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Elkana rzeczywiście kochał Annę. Słowa, które na pozór mogą wydawać się nieco 

zaskakujące, były w istocie wyznaniem miłości. Elkanie nie przeszkadzała bezpłodność 

Anny – i to w społeczeństwie, w którym o wartości kobiety stanowiły urodzone przez nią 

dzieci, a ich brak uważano za hańbę. Kochał Annę dla niej samej i dziwił się, że to jego 

uczucie jej nie uszczęśliwia. Dlaczego płacze?  
 

Czy dziesięciu synów potrafiłoby kochać ją tak, jak on?  

 



Każdy z nas w swoim życiu 

odczuwa jakiś niedosyt. 

Niespełnione pragnienia, zawiedzione ideały, nieudane związki, brak zdrowia, 

pieniędzy czy bliskiej osoby, której można by się wyżalić. Życie rzadko układa się według 

naszego scenariusza, który zwykle przewiduje dla nas radosną i bezproblemową 

egzystencję.  
 

 Czy jednak wśród swoich życiowych zawirowań potrafimy usłyszeć głos Boga, 

który mówi nam to samo, co Elkana Annie:  „Kocham cię. Czy to ci nie wystarcza?  

 Czy nie możesz na tym się oprzeć?  

 Czy nie jestem dla ciebie ważniejszy niż to, czego ci brakuje?”.  

 

Anna otrzymała w końcu od Boga to, czego pragnęła – urodziła syna. Była już jednak 

na tyle wewnętrznie wolna, że potrafiła z wdzięcznością oddać go na służbę Panu. Nie 

trzymała go kurczowo przy sobie, nie uważała za należną sobie własność, której przez 

długi czas jej niesprawiedliwie odmawiano. W swoim nieszczęściu odkryła najpierw 

miłość męża, a następnie miłość Boga. Jej życie nabrało sensu.  

 

   Kim jest Bóg dla ciebie?  
   Jakie znaczenie ma twoja relacja z Nim? 

   Czy jest dla ciebie ważny ze względu na to, co możesz od Niego otrzymać?  

   Czy zwracasz się do Niego głównie po to, by spełniał twoje pragnienia            

i realizował przedłożone Mu scenariusze? 

   Ile jest dla ciebie wart jako On sam, jako Twój Bóg i Stwórca, który ma 

swój plan dla twojego życia?  

 

„Ile dla ciebie znaczę? – pyta nas dzisiaj Bóg. – Ile znaczy dla ciebie moja miłość? 

Czy wiesz, że możesz na niej polegać, wyzbyć się zgorzknienia, przestać narzekać, a 

ucieszyć się tym, co masz i co jeszcze ode Mnie otrzymasz?” 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją miłość. Naucz mnie, jak mogę oprzeć się na 

niej w trudnych chwilach mojego życia”. 

 

Ps 116,12-19    Mk 1,14-20 
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9 stycznia 2018                           

        Lekcja  82                                   Temat:   Przepasz się mocą Bożą! 
((Ps) 1 Sm 2,1bcde.4-8d:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Anna modliła się mówiąc: Raduje się me serce w Panu, moc moja 

wzrasta dzięki Panu, rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się 

mogę Twoją pomocą.  

(4) Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą, (5) za 

chleb najmują się syci, a głodni [już] odpoczywają, niepłodna rodzi siedmioro, 

a wielodzietna więdnie. (6) To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i zeń 

wyprowadza. (7) Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. (8) Z pyłu 

podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, 

by dać mu tron zaszczytny. Do Pana należą filary ziemi: na nich świat położył. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Dzisiejsze pierwsze czytanie i zaczerpnięty z tej samej księgi tekst psalmu 

responsoryjnego ukazują nam dwie sceny z życia Anny, obrazujące radykalną przemianę, 

jakiej Bóg dokonał w jej sercu – od gorzkiego płaczu do radosnego wychwalania Bożej 

wierności. Co stało się w międzyczasie? Mówi nam o tym sama Anna, wyznając, że 

„słabi przepasują się mocą” (1 Sm 2,4) – mocą Boga. 

 

Annie łatwo było to powiedzieć – możemy sobie pomyśleć – jej modlitwa została 

wysłuchana. To prawda, po latach bezpłodności Bóg w końcu dał Annie syna.  

 

Kiedy jednak wczytamy się w tekst biblijny, zobaczymy, że przemiana Anny nastąpiła 

jeszcze przed poczęciem Samuela. Wystarczyło kilka słów kapłana Helego, by Anna 

zaczęła jeść i „nie miała już twarzy tak smutnej jak przedtem” (1 Sm 18). Następnego 

poranka powróciła z pogodną twarzą do świątyni wraz z mężem, by oddać pokłon Panu. 

Bóg „przepasał ją mocą”, zanim jeszcze doczekała się odpowiedzi na swoją modlitwę. 

 

Jak wiele w tym nadziei dla nas! 



Wszyscy mamy okresy słabości, kiedy chwiejemy się w wierze. Jednak Bóg jest 

gotów nas umacniać, jak Annę, i wlewać pokój w nasze serca. Prosi jedynie o to, byśmy 

oparli się na Nim i otworzyli się na Jego łaskę.  

 

Biblijna Anna wskazuje nam drogę. 
 

    Po pierwsze, Anna była wytrwała. 
 

Rok po roku chodziła wraz z mężem składać ofiary i nie przestawała błagać Pana o 

dziecko. My także wytrwale szukajmy Pana i Jego mocy – nawet gdy czas mija i słabnie 

nadzieja na wysłuchanie naszych próśb. Wierzmy, że Bóg przepasuje nas mocą, nawet 

jeśli tego nie czujemy. 
 

    Po drugie, Anna była szczera wobec Boga. 
 

 Nie ukrywała przed Nim swojego żalu, wypowiedziała noszoną w sercu skargę i 

wylała ból. Czego możemy się od niej nauczyć? Właśnie tego, by wypowiadać swobodnie 

przed Panem swoje uczucia. On nie będzie nimi zaskoczony ani oburzony, bo przecież i 

tak je zna. Niekoniecznie spełni wszystkie nasze życzenia, ale na pewno udzieli nam 

pokoju. A pokój Boży da nam siłę i ufność, nawet wśród rozmaitych utrapień. 

 

 Przynieś więc Jezusowi swoje  troski, wątpliwości i lęki. 

 Módl się wytrwale i szczerze. Pozwól, by On powiedział ci to samo, co Heli 

Annie: „Idź w pokoju” (1 Sm 1,17). 

 

„Jezu, potrzebuję dziś Twojej mocy.    Przyjdź i napełnij mnie pokojem”. 

 

1 Sm 1,9-20     Mk 1,21-28 
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     Lekcja  83                                             Temat:   Znajdź czas dla Boga! 
(Mk 1,29-39:   Biblia Tysiąclecia) 

  

(29) Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu 

Szymona i Andrzeja. (30) Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz 

powiedzieli Mu o niej. (31) On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za 

rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. (32) Z nastaniem 

wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i 

opętanych; (33) i całe miasto było zebrane u drzwi. (34) Uzdrowił wielu 

dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie 

pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.  

(35) Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał 

się na miejsce pustynne, i tam się modlił. 

 (36) Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, (37) a gdy Go znaleźli, 

powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. (38) Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy 

gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na 

to wyszedłem.(39) I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i 

wyrzucając złe duchy.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Pewnego jesiennego wieczoru członkowie grupy modlitewnej dzielili się swoimi 

problemami z modlitwą osobistą. Niemal wszyscy uskarżali się na brak czasu. „Ach, 

gdyby doba miała o jedną godzinę więcej!” – westchnął ktoś, a reszta zaczęła gorliwie 

potakiwać. „Ale czy my przypadkiem za łatwo się nie usprawiedliwiamy?” – zauważył 

ktoś inny. „Przecież niedawno mieliśmy taką dobę, która miała o godzinę więcej – była 

zmiana czasu. Kto z nas poświęcił tę dodatkową godzinę na modlitwę?” Zapadła głęboka 

cisza, dająca wszystkim do myślenia.  
 

  Ewangelia przedstawia nam dzisiaj  fragment dnia z życia Jezusa.  



Po powrocie z synagogi, gdzie nauczał i wyrzucił złego ducha, Jezus uzdrawia z 

gorączki teściową Piotra. Wieczorem u jego drzwi zbiera się całe miasto, przynosząc Mu 

wszystkich chorych i opętanych. Po takim dniu Jezus miał prawo przespać całą noc 

kamiennym snem i nie podnosić się z posłania zbyt wcześnie. On jednak wstał jeszcze 

przed świtem i udał się na miejsce odosobnione, by modlić się do Ojca. 

 

   Modlitwa była dla Jezusa sprawą życia i śmierci.  
 

 Potrzebował czasu spędzanego z Ojcem jak powietrza do oddychania.  

 To trwając w obecności Ojca, uświadamiał sobie na nowo, kim jest i po co został 

posłany.  

 Rozeznawał, co ma czynić. 

 Poznawał wolę Ojca, aby ją wypełnić.  

 Dzięki temu nie uginał się pod presją oczekiwań, nie był igraszką okoliczności                            

i ludzkich kaprysów.  

 Kiedy odnaleźli Go Apostołowie, mówiąc, że wszyscy Go szukają, spokojnie                              

i w wolności odpowiedział, że pora już wyruszyć do innych miejscowości. 

 

Modlitwa nie jest kwestią czasu.                           

Jest kwestią motywacji. 
 

Jeśli naprawdę zależy nam na tym, by pełnić wolę Boga, by nie zagubić się w gąszczu 

swoich prawdziwych i wyimaginowanych powinności, by żyć rozumnie i świadomie, 

znajdziemy czas na kontakt z Bogiem. Człowiek zawsze znajdzie czas na to, na czym mu 

naprawdę zależy. 

 

Opowiedzmy dziś Panu o naszych problemach z modlitwą. I prośmy, aby pokazał nam 

wartość wiernego, systematycznego przebywania z Nim. 

 

„Panie Jezu, daj mi łaskę 

wiernej, codziennej modlitwy”. 

 

1 Sm 3,1-10.19-20   Ps 40,2.5.7-10 
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Lekcja  84                               Temat:   Takiego mamy Zbawiciela! 
(Mk 1,40-45:   Biblia Tysiąclecia) 

 

 (40) Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił 

Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. (41)Zdjęty litością, 

wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź 

oczyszczony!  

(42) Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. (43) Jezus surowo 

mu przykazał i zaraz go odprawił, (44)mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie 

mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą 

przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. (45) Lecz on po wyjściu zaczął 

wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już 

jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie 

zewsząd schodzili się do Niego.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W czasach Jezusa choroba skóry, taka jak trąd, miała katastrofalne skutki, niszczyła 

nie tylko ciało, ale i relacje chorego z innymi członkami społeczności. Jako nieczyści i 

roznoszący zarazę, trędowaci byli wyrzucani ze swoich domów i wiosek. Musieli 

przebywać w określonej odległości od ludzi zdrowych. Nie wolno im było spotykać się z 

przyjaciółmi ani przytulać swoich dzieci. Żyli w samotności i izolacji. 

 

Większość z nas nie doświadczyła wprawdzie tego typu izolacji fizycznej, ale być 

może znamy innego rodzaju samotność. Może mamy poczucie, że nikt nie rozumie nas i 

naszych problemów. Może czujemy się niegodni Bożej miłości – lub miłości innych ludzi 

– z powodu grzechów popełnionych przez nas w przeszłości.  

 

 



Jednak w każdym naszym osamotnieniu 

Jezus chce wyciągnąć rękę i dotknąć 

nas, jak dotknął trędowatego. 

 

Wyobraźmy sobie, jak musiał poczuć się ten człowiek, który żył oddzielony od swoich 

najbliższych, mając opinię kogoś, kto – jak powszechnie uważano – sam przez własne 

grzechy ściągnął na siebie tę straszną chorobę. To zdumiewające, że w ogóle zdobył się na 

tyle odwagi, by zbliżyć się do Jezusa i prosić Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić” 

(Mk 1,40).  
 

Nie miał wątpliwości, że Jezus może go uzdrowić, nie był tylko pewien, czy zechce to 

uczynić. Pomyślmy, co mogło się kryć za jego słowami: „Wiem, że możesz mnie oczyścić, 

ale czy zechcesz? Na pewno popatrzysz na mnie z taką samą odrazą, jak wszyscy moi 

znajomi. Wcale się nie zdziwię, jeśli po prostu miniesz mnie bez słowa”. Oczywiście Jezus 

nie zachował się w ten sposób.  

Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął tego człowieka i uzdrowił go – zarówno na 

ciele, jak i na duchu. Tym jednym gestem kontaktu fizycznego usunął chorobę, a 

uzdrowionego człowieka przywrócił wspólnocie. Mężczyzna był głęboko przejęty tym, że 

ktoś odważył się go dotknąć. Zakończyło się jego osamotnienie. 
 

Jezus mówi dziś do nas to samo, co powiedział trędowatemu: „Oczywiście, że chcę cię 

dotknąć i przytulić. Oczywiście należysz do wspólnoty. Tak, znam wszystkie twoje 

grzechy i problemy, z którymi się zmagasz. Jesteś taki sam jak wszyscy. Chodź, pozwól 

Mi cię dotknąć i przytulić”. 

 

 Jezus jest zawsze gotów nas dotykać, koić nasze lęki, uwalniać nas od 

poczucia winy. Zawsze gotów jest przytulić nas do serca.  

 

Takiego mamy Zbawiciela! 
 

„Jezu, potrzebuję Cię.   Wyciągnij rękę i dotknij mego serca”. 

 

1 Sm 4,1b-11   Ps 44,10-11.14-15.24-25 
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Lekcja  85                              Temat:   Mieć wsparcie i być wsparciem dla innych 
(Mk 2,1-12:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(1) Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w 

domu. (2) Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a 

On głosił im naukę. (3) Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego 

niosło czterech. (4) Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, 

odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili 

łoże, na którym leżał paralityk. (5) 
 

Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka:  Synu 

/Dziecko/, odpuszczają ci się twoje grzechy. 

 

 (6) A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach 

swoich: (7) Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, 

prócz jednego Boga? (8) Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i 

rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? (9) Cóż jest 

łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też 

powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? (10) Otóż, żebyście wiedzieli, iż 

Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do 

paralityka: (11) Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! (12) On 

wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się 

wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś 

podobnego. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jest to tak zdumiewający cud i tak podnosząca na duchu historia o Jezusowej mocy 

przebaczenia, że łatwo możemy przeoczyć pewien drobny, ale znaczący szczegół.  

 Jezus przebaczył choremu i uzdrowił go z paraliżu, widząc wiarę jego 

przyjaciół.  

 Poruszyła go nie wiara samego paralityka, ale tych, którzy go przynieśli.  



Ci czterej mężczyźni stali wraz ze swoim przyjacielem w przekonaniu, że skoro udało 

im się dotrzeć z nim przed Jezusa, to na pewno zostanie uzdrowiony. Kochali swojego 

przyjaciela i wierzyli w Jezusa na tyle, że byli gotowi posunąć się aż do rozebrania dachu. 

 

Co za poruszająca ilustracja prawdziwego braterstwa! Chociaż sam paralityk też                   

z pewnością miał wiarę, decydująca okazała się wiara tych czterech przyjaciół, którzy go 

przynieśli. Być może w chorym było zbyt wiele wątpliwości i lęku. Może dopiero postawa 

przyjaciół umocniła jego słabą wiarę. Gdyby nie oni, nigdy nie byłby już w stanie chodzić 

i nie otrzymałby od Jezusa przebaczenia grzechów. 

   

Jezus nigdy nie przedstawiał życia chrześcijańskiego jako samotnej wędrówki. Wręcz 

przeciwnie, otoczeni i wspierani przez naszych braci w wierze, stajemy się silniejsi.  

 

Podczas gdy świat mówi, że mamy być niezależni i samowystarczalni, 

Jezus radzi nam przyjmować wsparcie od innych                                                   

i samemu być dla nich wsparciem. 

 

Dlatego wysyłał swoich uczniów po dwóch na głoszenie Ewangelii. Chciał, by się 

uzupełniali i pomagali sobie w chwilach słabości i zmęczenia. Wiedział, że będą 

potrzebowali siebie nawzajem, aby nie ulec pokusom, nie popaść w pychę, nie poddać się 

w obliczu przeciwności i prześladowań. 
 

 A ty, czy masz obok siebie braci i siostry, którzy mogą przynieść cię do Jezusa?  
 

Bóg z pewnością chce dać ci towarzyszy drogi. I czy są ludzie, dla których ty jesteś 

oparciem w ich duchowej drodze?  
 

Nigdy nie wątp, że i ty możesz komuś 

pomóc. 
 

Twoja wiara może wesprzeć innych i przyczynić się do przemiany ich życia. 

Obyśmy wszyscy otworzyli się na ten wspaniały dar, jakim jesteśmy dla siebie nawzajem. 
 

„Panie, Ty obiecałeś, że pozostaniesz z nami na zawsze. Dziękuję Ci za to, że 

wypełniasz tę obietnicę poprzez wiernych przyjaciół”. 

 

1 Sm 8,4-7.10-22a     Ps 89,16-19 

 

 



 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

13 stycznia 2018                           
 

(Mk 2,13-17:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

(13) Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a 

On go nauczał. (14) A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, 

siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: 

Pójdź za Mną! 

  On wstał i poszedł za Nim. (15) Gdy Jezus siedział w jego domu przy 

stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego 

uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. (16) Niektórzy uczeni                

w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, 

mówili do Jego uczniów: Czemu On je i pije z celnikami                                      

i grzesznikami? (17) Jezus usłyszał to i rzekł do nich: Nie potrzebują 

lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać 

sprawiedliwych, ale grzeszników. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kiedy Jezus, przechodząc, ujrzał Lewiego siedzącego w komorze celnej, nie 

powiedział do niego: „Ty zdrajco! Ty złodzieju! Ty grzeszniku! Porzuciłeś swoją wiarę i 

zawiodłeś rodaków. Jesteś kompletnym zerem!”. Tak właśnie mogły brzmieć komentarze 

innych przechodniów, które pewnie odzwierciedlały też oskarżycielskie myśli samego 

Lewiego. Jezus nie wyrzucał mu niczego.  
 

     Powiedział tylko: „Pójdź za Mną!”.  
 

 Dostrzegł Lewiego, zajrzał głęboko w jego serce i dał mu szansę zaczęcia na nowo.  

 Lewi wyczuł w Jezusie coś niezwykle pociągającego, co pozwoliło mu postawić 

pierwszy krok na drodze tak radykalnie różnej od jego dotychczasowego życia. 



 Jezus zobaczył w nim kogoś godnego miłości, dostrzegł w nim wartość, potencjał 

czynienia wielkich rzeczy dla królestwa Bożego. I to spojrzenie miłości, 
spojrzenie pełne miłosierdzia i uzdrowienia, wzbudziło w Lewim potrzebę odpowiedzi. 

Zapragnął żyć zgodnie z tym, co zobaczył w nim Jezus. I poszedł za Nim. 

 

Powołanie Lewiego – którego znamy także jako Mateusza – było zaledwie pierwszym 

krokiem. Jezus nie objawił mu od razu całości swojego planu. Nie powiedział: „Pójdź za 

Mną, a zostaniesz jednym z moich pierwszych uczniów. Będziesz przemierzał świat, 

opowiadając o Mnie wszystkim spotkanym ludziom. Będziesz uzdrawiał chorych, a na 

koniec napiszesz Ewangelię”. 

 

Po prostu wezwał Lewiego do postawienia jednego kroku w kierunku nowego życia, 

które mu proponował. Lewi nie zdawał sobie sprawy, dokąd doprowadzi go ten krok. 

 

 Z pewnością nie domyślał się, że zostanie wielkim świętym, którego imię będą 

powtarzać kolejne pokolenia. Wiedział jednak, że warto pójść za Jezusem. Spotkanie z 

Nim było zbyt poruszające, by mógł pozostać bezczynnym.  

 

Niezależnie od tego, kim jesteś i jak daleko zaszedłeś już na drodze wiary, wiedz, że  

 

 Jezus przechodzi dziś obok twego domu i miejsca pracy.  

 Dostrzega ciebie.  

 Widzi twoje słabości i grzechy, ale także twój potencjał i twoje 

zalety, dlatego zaprasza cię, byś poszedł za Nim.  

 

 Czy postawisz dziś ten jeden 

krok w kierunku nowego życia? 

 
„Tak, Jezu, chcę iść za Tobą. Pomóż mi odrzucić to, co oddala mnie od 

Ciebie, i postawić kolejny krok ku Tobie – i ku pełni życia, którą dla mnie 

przygotowałeś”. 

 

1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1a   Ps 21,2-7 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

14 stycznia 2018                           
(1 Sm 3,3b-10.19:  Biblia Tysiąclecia) 

 

 

(3) A światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku 

Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. (4) Wtedy Pan zawołał 

Samuela, a ten odpowiedział: Oto jestem. (5)Potem  

pobiegł do Helego mówiąc mu: Oto jestem: 

przecież mię wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. 

Położył się zatem spać. (6) Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu! Wstał 

Samuel i poszedł do Helego mówiąc: Oto jestem: przecież mię wołałeś. 

Odrzekł mu: Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać. (7) Samuel 

bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze 

objawione. (8) I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu! 

Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem: przecież mię wołałeś. 

Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. (9) Rzekł więc Heli do Samuela: 

Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój 

słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. (10) Przybył 

Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu! Samuel 

odpowiedział: Mów, bo sługa Twój słucha. 

(19) Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu 

jego słowu na ziemię. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Nauka słuchania Bożego 

głosu nie zawsze jest łatwa. 
 



Świadczy o tym przykład młodego Samuela, który od dzieciństwa „usługiwał Panu 

pod okiem Helego” (1 Sm 3,1), a mimo to nie rozpoznał głosu Boga. Myślał, że to 

kapłan Heli go woła po trzykroć. Dopiero pouczony przez niego, umiał odpowiedzieć na 

Boże wołanie: „Mów, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,10). 
 

 Jeśli martwi nas to, że nie potrafimy rozpoznać Bożego głosu, to dzisiejsze 

czytanie może podnieść nas na duchu.  
 

Wynika z niego, że mamy prawo nie rozumieć i popełniać błędy. Samuelowi zdarzało 

się nie od razu pojmować Boże przesłanie jeszcze całe lata po opisanym wyżej wydarzeniu 

(1 Sm 16,7). Wszyscy dopiero uczymy się zestrajać w jedno z Duchem Świętym. 

Ponadto zauważmy, że Bóg okazywał wielką cierpliwość wobec Samuela, nawet gdy 

ten nie mógł zrozumieć, kto go woła.  

Do nas także Pan ma cierpliwość. 
 Kieruje swoje słowo, nawet wiedząc, że w zamęcie życia spora jego część przejdzie 

nam mimo uszu. Wreszcie – co może być dla nas zaskoczeniem – prawdopodobnie 

większość z nas już słyszy głos Pana, choć niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawę. 

Pomyślmy – dlaczego Samuel, słysząc wołanie Pana, pobiegł do Helego? Być może głos 

Boga brzmiał o wiele bardziej „naturalnie”, niż mógł przypuszczać, toteż szukał 

naturalnego źródła tego głosu.  

Wyobraźmy sobie,  jak przejęty musiał być Samuel, odkrywając, że tamtej nocy 

przemawiał do niego sam Bóg! 
 

    A jak ta historia odnosi się do nas? 
 

Bóg rzadko przemawia słyszalnym głosem. Częściej wykorzystuje inne środki, jak na 

przykład nasze sumienie czy wyobraźnię. Czasami nasze myśli i uczucia – lub nawet 

obrazy podsuwane przez wyobraźnię – mają swoje źródło w Bogu. Pamiętaj o tym, idąc 

dziś do kościoła na Mszę świętą. Jeśli poruszy cię na przykład jakieś zdanie usłyszane 

podczas homilii, zapamiętaj je. Niewykluczone, że Bóg kieruje je specjalnie do ciebie. 

Jeśli nagle przychodzi ci do głowy myśl, że ktoś z twoich znajomych wygląda, jakby miał 

jakieś zmartwienie, być może Pan wzywa cię, byś go pocieszył. 

 Podobnie gdy w czasie modlitwy przypomina ci się jakaś osoba, potraktuj to jako 

zaproszenie do powierzenia jej Bogu. Ucząc się w ten sposób współpracować z Panem, 

proś Go z ufnością, by dał ci uszy zdolne usłyszeć Jego głos. 
 

„Panie, czuję się zaszczycony, że chcesz do mnie mówić. Pomóż mi usłyszeć to, 

co masz mi do powiedzenia”. 

 

Ps 40,2.4.7-10     1 Kor 6,13c-15a.17-20    J 1,35-42 


