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Lekcja  101                                   Temat:   Stworzeni na obraz i podobieństwo Boga 
(Mt 25,31-46:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(31) Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie  
z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. (32) I zgromadzą 

się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak 
pasterz oddziela owce od kozłów. (33) Owce postawi po prawej, a kozły po 

swojej lewej stronie. (34) Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: 
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 

przygotowane wam od założenia świata!  

(35) Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; (36) byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 

byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do 
Mnie. (37) Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym 

i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? (38) Kiedy widzieliśmy Cię 
przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię?(39) Kiedy 

widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? (40) A Król im 
odpowie: Zaprawdę, powiadam wam:  

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili.  

(41) Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, 
przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! (42) Bo byłem 

głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi 
pić; (43) byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie 

przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście 
Mnie. (44) Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo 

spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie 
usłużyliśmy Tobie? (45) Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: 

Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. (46) I pójdą ci na mękę 

wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 



Wyobraź sobie, że jadąc drogą, zauważasz Jezusa, który trzęsie się z zimna. Masz                      

w samochodzie dodatkowy płaszcz, zatrzymujesz się więc, wysiadasz i wręczasz go 

Jezusowi. Następnie pomagasz Mu go założyć, a On patrzy na ciebie, uśmiecha się i 

dziękuje.  

 Czy nie czułbyś się zaszczycony?   W rzeczywistości nie jest to wcale takie proste.  

 

Czasami trudno nam zająć się ludźmi w potrzebie, 

ponieważ w niczym nie przypominają nam oni Pana. 

 

 Nie zawsze też nasze wysiłki są przyjmowane z wdzięcznością.  
 

Jednak w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam, że ci „bracia najmniejsi” – niezależnie 

od tego, czy są do Niego podobni, czy też nie – są właśnie tymi ludźmi, których Bóg poleca 

nam kochać. 

 Co więcej, Jezus identyfikuje się z nimi tak ściśle, że aż obiecuje życie wieczne tym, 

którzy troszczą się o chorych, głodnych i uwięzionych. Posługując się tymi skrajnymi 

przykładami, Jezus podkreśla wielką godność każdej osoby i kładzie fundament pod wszelkie 

akty sprawiedliwości. Każda osoba, silna czy słaba, bogata czy biedna, ma nieskończoną 

wartość dla Boga.  
 

Będąc stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, wszyscy 

jesteśmy odbiciem godności i dobroci Tego, który nas stworzył. 
 

 Dlatego cokolwiek czynimy dla siebie nawzajem, czynimy to dla Niego. Z tego też 

powodu powinniśmy patrzeć na innych z szacunkiem dla ich godności. Bóg kocha każdego, 

nawet tych, którzy wcale nie wyglądają na wartościowych ani świętych i w ogóle nie 

przypominają Jezusa. Także oni zasługują na miłość i szacunek. I jest to bardzo dobra 

nowina, bo kto z nas – przynajmniej od czasu do czasu – nie jest tym „najmniejszym”? 
 

Spotkasz dziś wielu różnych ludzi. W niektórych z nich od razu zobaczysz obecność 

Jezusa. W innych, mniej sympatycznych, trudno ci będzie dostrzec wielką wartość. Czasami 

też zwątpisz nawet w swoją własną wartość. Ale Bóg zawsze potrafi dostrzec dobro                       

w swoich dzieciach. Patrzy na każdego z nas z czułością troskliwego Ojca. Nawet na tych 

„najmniejszych”. Nawet na ciebie.  
 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją miłość. Pomóż mi dostrzegać Twoją obecność we 

wszystkich Twoich dzieciach. Pomóż mi traktować je z taką czułością, z jaką Ty mnie 

traktujesz”. 
 

Kpł 19,1-2.11-18      Ps 19,8-10.15 
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        Lekcja  102                                   Temat:   Wzrastanie w przebaczeniu 

(Mt 6,7-15:  Biblia Tysiąclecia) 
 

  (7) Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni 

myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. (8) Nie 

bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, 

wpierw zanim Go poprosicie.  

 

Wy zatem tak się módlcie: 

 (9)  Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!  

(10) Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się 

na ziemi, tak jak i w niebie.  

(11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; (12) 
 

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy 

tym, którzy przeciw nam zawinili; 
 

(13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! 
 

 (14) Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy 

Ojciec wasz niebieski. (15) Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz 

nie przebaczy wam waszych przewinień. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 
 

Dla kibica sportowego nie ma większej przyjemności niż ta, gdy cała drużyna ze 

wszystkich sił pracuje na wspólny sukces – gol w piłce nożnej czy kolejny punkt w 

siatkówce. Każdy z zawodników jak najlepiej wypełnia swoją rolę, żeby drużyna jako całość 

mogła odnieść upragnione zwycięstwo.  

Ale co się dzieje, gdy twoja drużyna jest zdziesiątkowana przez kontuzje? Gra 

pozostawia wiele do życzenia, gdy czołowi zawodnicy są z niej wyłączeni lub mogą pokazać 

jedynie część swoich możliwości. 



Jeśli spojrzymy na Kościół jako na drużynę, wszyscy jesteśmy czołowymi 

zawodnikami, a nieprzebaczenie jest swego rodzaju kontuzją, która znacząco 

osłabia naszą zdolność do oddziaływania na świat.  

 

Jezus mówi nam, że jesteśmy zdolni przyjąć Jego przebaczenie na tyle, na ile 

przebaczamy innym. Odmawiając przebaczenia, blokujemy w sobie przepływ Bożego 

miłosierdzia – nie może ono swobodnie do nas wpływać i z nas wypływać. Przebaczenie nie 

dotyczy więc tylko nas samych. Dotyczy ono wszystkich członków drużyny i pomaga nam 

wszystkim postępować naprzód w łasce Bożej. 

 

Jednym ze sposobów wzrastania w przebaczeniu jest myślenie perspektywiczne.                      

 

W sporcie, gdy gniewasz się na któregoś z członków drużyny, tracisz z oczu cel i cała 

drużyna na tym cierpi. Nie jesteś w stanie dobrze wypełniać swojej funkcji i twoja drużyna 

ma o jednego pełnowartościowego zawodnika mniej. Jeśli jednak wzniesiesz się ponad swoje 

zranienie i skupisz na realizacji celu – będziesz dobrze służyć drużynie. Bardziej będzie ci 

zależało na zwycięstwie niż na rozpamiętywaniu  przeszłości. 

 

Tak samo jest w życiu chrześcijańskim. Rozpamiętywanie dawnych zranień nie tylko nas 

rozprasza, ale czyni z nas nieużytecznych uczniów. Oddziela od siebie nawzajem i utrudnia 

misję Kościoła. Jeśli mamy wspólnie dążyć do celu, jakim jest życie wieczne z Jezusem, 

nasze serca muszą być wolne od rozgoryczenia i resentymentów. To prawda, że przebaczenie 

nie zawsze jest łatwe, ale pierwszym krokiem jest zrozumienie, że ty i ta druga osoba 

należycie do tej samej drużyny.  

 

Kiedy to zrozumiesz, łatwiej będzie ci prosić Boga o łaskę przebaczenia i podjąć decyzję 

o darowaniu winy. Kiedy dobrowolnie wyrzekasz się urazy wobec kogoś, uwalniasz także 

samego siebie. Krok po kroku dążysz ku coraz większej miłości. Boże miłosierdzie może 

także dotknąć tę drugą osobę, a wtedy wszyscy na tym zyskają. 

 

„Panie, pomóż mi przebaczać”. 

 

Iz 55,10-11   Ps 34,4-7.16-19 
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     Lekcja  103                                     Temat:   Biegnij do swego Ojca 
(Ps 51,3-4.12-13.18-19  :   Biblia Tysiąclecia) 

  

(3) Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego 

miłosierdzia wymaż moją nieprawość! (4) Obmyj mnie zupełnie z mojej 

winy i oczyść mnie z grzechu mojego!  

(12) Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi 

ducha niezwyciężonego!(13) Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie 

odbieraj mi świętego ducha swego!  

(18) Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym 

je dawał. (19) Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, 

Boże, sercem pokornym i skruszonym. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

   Kiedy ostatni raz musiałeś uderzyć się w pierś – 

czyli przyznać się przed kimś do popełnionego błędu czy 

jakiejś swojej słabości?  

 

Taki właśnie jest kontekst dzisiejszego psalmu. Ukazuje on skruchę króla Dawida                   

po tym, jak prorok Natan wykazał mu grzech cudzołóstwa i morderstwa. Skonfrontowany                   

z własnym kłamstwem i przemocą, Dawid zmuszony jest uznać swoją winę. 

Jaka jest reakcja Dawida? Łączy on serdeczną skruchę z głęboką ufnością w Boże 

miłosierdzie. Ufa, że Bóg nie pogardzi „sercem pokornym i skruszonym” (Ps 51,19). 

 

 Jak reagujesz, stając twarzą w twarz ze swoim własnym grzechem                    

i słabością? 

 



Często mamy pokusę wybielania się za wszelką cenę i bicia się w cudze piersi.  

 

To wszystko przez ciebie! Lub na odwrót, wyolbrzymiamy swoją winę: Jak mogłem znów 

zrobić to samo? Już nigdy nie wyjdę z tego grzechu!  

 

Bóg nie chce, byśmy popadali w takie skrajności, lecz byśmy zwrócili się do Niego, tak 

jak uczynił to Dawid.  
 

 Obiecuje, że nas nie odrzuci, nie oskarży ani nie potępi, ale nam przebaczy                       

i przygarnie nas do siebie.  

 Przypomina się tu scena z przypowieści o synu marnotrawnym, na którego ojciec 

czekał z radością i nadzieją, wypatrując dnia, w którym wreszcie jego młodszy syn 

powróci do domu. A kiedy po powrocie młodzieniec zwraca się do niego słowami: 

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie…”, ojciec bierze go                     

w ramiona, nie pozwalając mu nawet dokończyć zdania. 

 

Kiedy następnym razem poczujesz, że masz nieczyste sumienie, pobiegnij do swego 

Ojca. Nie pozwól, by powstrzymał cię fałszywy wstyd. Ale także nie próbuj się 

usprawiedliwiać i zrzucać winy na innych. Powiedz po prostu: „Ojcze, wiem, że 

zgrzeszyłem. Przepraszam. Proszę, przebacz mi”. Bóg ucieszy się z twojej skruchy, ponieważ 

pragnie ci przebaczyć i przyjąć cię na nowo. On nigdy cię nie odrzuci. 

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje otwarte ramiona. Pomóż mi podnieść się i pobiec 

do Ciebie za każdym razem, gdy się potknę i upadnę”. 

  

Jon 3,1-10   Łk 11,29-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katedry św. Piotra  Apostoła 
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Lekcja  104                                Temat:   Twój rozwój duchowy 
(Mt 16,13-19:   Biblia Tysiąclecia) 

 

(13) Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych 

uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (14) A oni 

odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 

Jeremiasza albo za jednego z proroków. (15) Jezus zapytał ich: A wy za 

kogo Mnie uważacie? (16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, 

Syn Boga żywego. (17) Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, 

Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz 

Ojciec mój, który jest w niebie. (18) Otóż i Ja tobie powiadam:                         

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale 

zbuduję Kościół mój, 

a bramy piekielne go nie przemogą. (19) I tobie dam klucze królestwa 

niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co 

rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Przesadzanie kwiatów doniczkowych jest nieco stresującą, ale konieczną czynnością, 

która ma wpływ na ich kondycję. Roślina wygląda zdrowo, ale wiesz, że potrzebuje już 

większej doniczki. Przesadzasz ją więc, żeby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. 

Jednak przez kolejny tydzień czy dwa roślina nie prezentuje się najlepiej. Więdnie                         

i marnieje. Na szczęście jest to stan przejściowy. Wkrótce korzenie zaaklimatyzują się w 

nowym podłożu, łodyga odżyje, pojawią się nowe liście i kwiaty. 



Coś podobnego przydarzyło się Szymonowi Piotrowi w dzisiejszej Ewangelii. Piotr 

dojrzał do momentu, w którym wyznał, że Jezus jest Mesjaszem Izraela. Jezus uznał więc, 

że jest on już gotów, by „przesadzić” go w nowe środowisko. Nadając mu nowe imię i 

powierzając nową rolę, Jezus dał mu szansę dalszego wzrostu. Dla Piotra zmiana ta musiała 

być sporym wstrząsem. Dobrze, że podjął ten trud. 

 

Pomyślmy o tym wszystkim, czego Piotr był w stanie dokonać, kiedy już „zapuścił 

korzenie” w Chrystusie. W dzisiejsze święto Katedry św. Piotra Apostoła wspominamy 

Piotra jako głowę Kościoła. 

 

Jest to też dla nas wszystkich okazja do zastanowienia 

się nad własnym rozwojem duchowym. 

 

Może, jak Piotr, zaczynasz wyrastać ze swojej małej doniczki. Może wahałeś się, gdy 

Bóg wskazywał ci nowe obowiązki. Jednak patrząc wstecz, widzisz, jak łaska Boża 

pomogła ci wzrosnąć i wydać owoc. 

 

Przesadzanie zawsze wiąże się z pewnym stresem, jest to jednak skuteczny sposób 

pobudzania wzrostu i owocowania – u roślin i u ludzi. Przesadzając cię, Bóg za każdym 

razem ma na celu twój wzrost i dobrostan. Może teraz też stoisz przed jakimś wyzwaniem, 

jak nowa rola w rodzinie czy nowy etap życia. Możesz wejść w każdą taką sytuację                       

z ufnością, wiedząc, że Bóg się o ciebie zatroszczy. On, jak troskliwy ogrodnik, zapewni ci 

wszystko, czego potrzebujesz, by w pełni zrealizować swój potencjał. 

 

„Panie, dziękuję Ci za te momenty, kiedy przesadzałeś mnie w nowe 

środowiska, abym mógł wzrastać”. 

 

1 P 5,1-4    Ps 23,1-6 
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Lekcja  105                                          Temat:  Przebaczenie 
(Ez 18,21-28:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(21) A jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, 

a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i 

sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: (22) nie będą mu poczytane 

wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z 

jaką postępował. (23)  

 

Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego  

 

- wyrocznia Pana Boga - a nie raczej na tym, by się nawrócił                               

i żył?    (24) A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i 

popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje 

występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych 

nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się 

dopuszczał, i grzechu, który popełnił. (25) Wy mówicie: Sposób 

postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy 

mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie 

jest przewrotne? (26) Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, 

dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które 

popełnił. (27) A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i 

postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy 

życiu.(28) Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które 

popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Herbert Kappler był szefem niemieckich sił bezpieczeństwa w okupowanym Rzymie 

podczas II wojny światowej. Jego dodatkowym obowiązkiem była deportacja tysięcy 

Żydów do obozów koncentracyjnych.  



Był też odpowiedzialny za masakrę w Grotach Ardeatyńskich, gdzie rozstrzelano 335 

Włochów w odwecie za przeprowadzony przez włoski ruch oporu zamach bombowy, w 

którym zginęło 30 niemieckich żołnierzy. Po wojnie Kappler został skazany na dożywocie. 

Niedługo potem napisał list do swego wroga z czasów wojny, katolickiego księdza Hugha 

O’Flaherty’ego, z prośbą o odwiedziny. Ks. O’Flaherty wielokrotnie udaremniał zamiary 

Kapplera, fałszując dokumenty, ukrywając Żydów i świadcząc pomoc aliantom. Mimo że 

w czasie wojny Kappler wyznaczył nagrodę za jego głowę, ks. O’Flaherty przyjął 

zaproszenie i odtąd odwiedzał go regularnie. 

 

Po kilku latach Kappler wstąpił do Kościoła katolickiego i doświadczył Bożego 

przebaczenia za to wszystko, czego się dopuścił. 

 

Ks. O’Flaherty miał wszelkie prawo, by odrzucić zaproszenie od swego byłego wroga, 

człowieka, który miał krew na rękach i odpowiadał za nieopisane cierpienia wielu ludzi w 

Rzymie. Zobaczmy jednak, co wydarzyło się, gdy ks. O’Flaherty wybrał miłosierdzie! Stał 

się żywym znakiem tego, że Bogu nie zależy na śmierci występnego.  

 

Każdy z nas staje przed podjęciem decyzji, czy okaże miłosierdzie tym, którzy go 

zranili lub skrzywdzili bliską mu osobę. Prawdopodobnie nie znajdziemy się w aż tak 

dramatycznej sytuacji jak ks. O’Flaherty, ale to nie znaczy, że będzie nam łatwiej.  

 Pomyśl jednak, jak wiele Bóg może uczynić dzięki twojemu przebaczeniu.  

 Pomyśl, jak może zmienić się życie ludzi dzięki twojej decyzji okazania 

miłosierdzia – zwłaszcza wtedy, gdy masz wszelkie prawo, żeby odwrócić się                

i odejść. 

 Zastanów się teraz, kto potrzebuje twojego przebaczenia.  

 Czy możesz dać mu szansę nowego początku?  

 

Pamiętaj, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek umierał w grzechu. Proś Go, by udzielił ci 

łaski spojrzenia w oczy twojemu winowajcy i przebaczenia mu. Może i ty staniesz się 

narzędziem, przy pomocy którego Bóg doprowadzi go do nawrócenia. 

 

„Jezu, pomóż mi stać się narzędziem Twojego miłosierdzia!” 

 

Ps 130,1-8   Mt 5,20-26 

 

 

 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

24 lutego 2018                           
 

(Mt 5,43-48:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

 (43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a 

nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.  

(44) A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie 

się za tych, którzy was prześladują;  

(45) tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On 

sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 

sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (46) Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy 

was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie 

czynią? (47)  
 

I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż 

szczególnego czynicie? 
 

Czyż i poganie tego nie czynią?  

(48) Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 

niebieski.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy zdarzyło się, że ktoś spojrzał na ciebie i zauważył, że jesteś inny? Albo że jakiś 

postronny obserwator stwierdził, że jesteś „nietypowy”? Być może takie uwagi nie wydają 

ci się zbyt pochlebne.  

 

 Jednak w dzisiejszej Ewangelii Jezus prosi nas, abyśmy byli inni niż 

wszyscy. 

 

 Co dokładnie ma na myśli? Słuchamy dziś zakończenia Kazania na Górze. Jest to 

ostatni z tekstów określonych przez biblistów mianem „antytez”, w których Jezus używa 

schematu: „Słyszeliście, że powiedziano… a Ja wam powiadam…”.  



W każdej z tych antytez Jezus wyjaśnia, na czym polega życie w Duchu – i jest ono 

rzeczywiście nietypowe! 

 

Jednak najbardziej nietypowa ze 

wszystkiego jest miłość Boga. 

 

Instynktownie darzymy miłością tych, którzy nas miłują. Prawo Mojżeszowe poszło 

nieco dalej, zachęcając Izraelitów, by kochali swoich braci jak siebie samych. Jednak Bóg 

posuwa się jeszcze dalej – Jego miłość rozciąga się na tych, którzy Go nie kochają – a 

nawet na Jego nieprzyjaciół.  

 

Widzimy to najjaśniej w krzyżu Chrystusa. Jezus wzywa także i nas do miłości 

bezinteresownej. Kiedy odpowiadamy na to wezwanie, inni, patrząc na nas, zadają sobie 

pytanie: „Jak oni mogą tak żyć?”. I jest to bardzo dobry znak – nasza inność powinna 

intrygować. Jak jednak możemy dojść do tego etapu, na którym będziemy w stanie 

miłować nawet nieprzyjaciół? Chłonąc miłość Bożą. Kiedy doświadczymy czułości i 

miłosierdzia Boga, więcej barier w naszych relacjach będziemy w stanie przekroczyć. 

Nasze serca zaczną mięknąć. Zrodzi się w nas pragnienie takiego traktowania innych, jak 

Bóg traktuje nas. A to skłoni nas do wyjścia naprzeciw innym ludziom.  

 

Naturalnie, zachowując się w sposób nietypowy, zostaniemy uznani za nietypowych! 

Ale wtedy świat przekona się, co to znaczy być uczniem Chrystusa. Jak obiecał sam Jezus, 

ludzie po tym, jak będziemy miłować, poznają, że należymy do Niego (J 13,35). 

 

Spróbuj po jutrzejszej Mszy świętej wyjść do innych, okazać komuś konkretnemu 

życzliwość. Na początek odezwij się do kogoś, kogo nie znasz. Jeśli postawisz pierwszy 

krok, Bóg może cię zaskoczyć. Może dostrzeżesz Jego obecność w kimś, kogo nigdy nie 

dostrzegałeś.  

 

„Panie, pomóż mi dziś iść drogą Ewangelii, nawet gdybym miał zachować 

się «nietypowo»”. 

 

Pwt 26,16-19  Ps 119,1-2.4-5.7-8 

 

' 

 

 



 

II Niedziela Wielkiego Postu 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

25 lutego 2018                           
(Rdz 22,1-2.9-13.15-18:  Biblia Tysiąclecia) 

 

 

(1) A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do 

niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem -

 (2) powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do 

kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę.  

(9) A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował 

tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go 

na tych drwach na ołtarzu. (10) Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby 

zabić swego syna. (11) Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i 

rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem.  

(12) Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic 

złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego 

jedynego syna. (13)Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł 

barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w 

ofierze całopalnej zamiast swego syna.  

(15) Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz 

drugi: (16) Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, 

a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, (17) będę ci błogosławił i dam ci 

potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu 

morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół.  

(18) Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest 

udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 



Abraham poczuł się jak w pułapce. Tak wiele poświęcił, aby pójść za Panem, otrzymał 

też od Niego obfite błogosławieństwo. Logika podpowiadała mu więc, że jeśli i tym razem 

okaże posłuszeństwo, nie pozostanie bez nagrody. Jednak Bóg zażądał od niego rzeczy 

najtrudniejszej z możliwych – zabicia nożem własnego syna i złożenia jego ciała w ofierze 

całopalnej. Czy Bóg naprawdę mógł tego chcieć?  

Jednak Abraham powiedział już Bogu: „Oto jestem”. Oddał Mu się do 

dyspozycji, jak więc mógł się wycofać? 

  

Spróbujmy wyobrazić sobie tę trzydniową drogę na miejsce złożenia ofiary. Cisza, 

nieskładne odpowiedzi na pytania Izaaka, niewypowiedziane cierpienie z powodu tego, co 

będzie musiał zrobić. Jak wiele razy Abraham chciał się wycofać i zawrócić z podjętej 

drogi. Jednak gdzieś w głębi serca ufał, że Bóg okaże się wierny swoim obietnicom. 

Dlatego po dotarciu na miejsce powiedział do sług: „A potem wrócimy do was”                    

(Rdz 22,5). Nawet w tej najczarniejszej godzinie ufał, że powróci do nich wraz z Izaakiem. 

 

 
 

Po tych trzech okropnych dniach, kiedy właśnie miał uczynić coś niewyobrażalnego 

własnemu dziecku, słowa te musiały zabrzmieć zupełnie inaczej. Spróbujmy usłyszeć ten 

głos, nabrzmiały lękiem, wyczerpaniem, może nawet gniewem. Jednak nawet wtedy, gdy 

jego wiara była poddawana największej próbie, trzymał się jej i ufał. 

 

Zdarzają się w naszym życiu chwile, kiedy mamy poczucie, że Bóg żąda od nas czegoś, 

co niemożliwe – przyjęcia nieuleczalnej choroby lub trwałego kalectwa, wyciągnięcia ręki 

do pojednania po latach nieporozumień i krzywd, wyrzeczenia się długo pielęgnowanych 

marzeń.  

Wydaje nam się, że Abrahamowe „Oto jestem” po prostu nie przejdzie nam przez 

gardło. Jednak dzisiejsze czytanie zapewnia nas, że także w takich sytuacjach Bóg jest z 

nami i umacnia nas swoją łaską.  

 

 

Zauważmy, że kiedy w ostatniej chwili 

następuje interwencja anioła, Abraham 

powtarza jedynie to, co już wcześniej 

powiedział Bogu:                                         

„Oto jestem” (Rdz 22,11). 



Tak więc kiedy wydaje ci się, że twoja wiara wisi na włosku, przypomnij sobie historię 

Abrahama. Przypomnij sobie, że Bóg wciąż jest z tobą. I nawet jeśli dzieją się rzeczy 

niewyobrażalne, powtarzaj to jedno, co Abraham miał do powiedzenia Bogu – to jedno, co 

był w stanie Mu powiedzieć: „Oto jestem” (Rdz 22,1.11). 

 

„Oto jestem, Ojcze. Ufam, że Ty nigdy mnie nie opuścisz”. 

 

Ps 116,10.15-19    Rz 8,31b-34    Mk 9,2-10 


