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(20) zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym nie doznam zawodu. 

Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w 

moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. (21)  

Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus,                                

a umrzeć - to zysk. 

(22) Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca, co mam 
wybrać? Nie umiem powiedzieć. (23) Z dwóch stron doznaję nalegania: 

pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, (24) pozostawać 
zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne. (25) A ufny w to, wiem, że 

pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i 
radości w wierze, (26) aby rosła wasza duma w Chrystusie przez mnie, przez 

moją ponowną obecność u was. (27) Tylko sprawujcie się w sposób 
godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja - czy to gdy przybędę i ujrzę 

was, czy też będąc z daleka - mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w 

jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, (28) i 
w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest 

zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia, i to przez Boga. (29) Wam 
bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i 

dla Niego cierpieć, (30) skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie 
widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Co dla ciebie znaczy „żyć”?  
 

 Realizować siebie? Dążyć do szczęścia? Osiągać sukcesy? Zaspokajać pragnienia? 

Zmagać się z przeciwnościami? Prowadzić nierówną walkę z ciężkim losem?  



A co dla ciebie znaczy „umrzeć”?  

 

 Tragedia, dramat, który należy opóźnić za wszelką cenę, a może upragnione 

wyzwolenie od życia, które stało się nie do zniesienia?  

(?)    Jak ty dziś uzupełniłbyś zdanie:                                   

Dla mnie bowiem żyć – to … , a umrzeć – to …? 
 

Chyba każdemu z nas zdarza się czasem złapać na tym, że chociaż jesteśmy ludźmi 

wierzącymi, to jednak wciąż patrzymy na życie i śmierć z perspektywy tego świata.  
 

 Wiemy, że pokora jest cnotą, ale działamy tak, żeby wyszło na nasze.  

 Wiemy, że plany Boże są dla nas najlepsze, ale na wszelki wypadek wolimy o nie nie 

pytać.  

 Wiemy, że trzeba żyć dla innych, ale w praktyce zaspokajamy przede wszystkim 

swoje własne interesy.  

 Wiemy, że śmierć jest spotkaniem z Chrystusem, ale już na samą myśl o niej ogarnia 

nas panika. 
 

Jednak święci są żywym dowodem tego, że Ewangelia nie jest tylko teorią, a kierowanie 

się nią w życiu jest możliwe.  
 

Św. Wojciech, patron Polski, z pewnością podpisałby się pod słowami                       

św. Pawła z dzisiejszego czytania. Chociaż jego własne upodobania, a także chęć 

zjednoczenia z Bogiem prowadziły go w stronę życia kontemplacyjnego w klasztorze, 

przyjął nakaz papieski jako Boży plan względem siebie, kilkakrotnie powracając na praskie 

biskupstwo, pomimo znoszonych tam upokorzeń i wrogości władzy świeckiej. W końcu 

wysłany przez papieża na misje oddał życie za Chrystusa, poczytując to sobie za zysk. 

 Jak my, zwyczajni ludzie, możemy zmienić swoje myślenie o życiu i śmierci, tak aby 

stało się one bliższe Ewangelii?  

Z pewnością nie osiągniemy tego własnymi siłami, możemy jedynie prosić o to Jezusa. 

Patrzmy więc na Niego, rozważajmy Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, prośmy o 

pomoc Ducha Świętego, który będzie nas prowadził. A jeśli uda nam się choć na chwilę 

zapomnieć o sobie i swoich racjach, aby wsłuchać się w głos Boga i drugiego człowieka, 

będzie to znakiem, że jesteśmy na dobrej drodze. 
 

„Panie Jezu, przymnóż mi wiary. Pomóż zaufać, że droga, którą Ty wskazujesz, 

rzeczywiście prowadzi do szczęścia”. 

 

Dz 1,3-8   Ps 126,1-6   J 12,24-26 
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(22) Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia 

świątyni. Było to w zimie. (23) Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku 

Salomona. (24) Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: Dokąd będziesz nas 

trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam 

otwarcie. (25) Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. 

Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. (26) Ale wy 

nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. (27) Moje owce słuchają mego 

głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną (28) i Ja daję im życie wieczne.                   

Nie zginą one na wieki i  

nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
(29) Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie 

może ich wyrwać z ręki mego Ojca. (30) Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

W jakich sytuacjach czujesz się najbardziej zagrożony? Lecąc samolotem? Wracając 

późno do domu ciemnymi ulicami? A może twój lęk najmocniej ujawnia się kiedy 

niespodziewanie wzywa cię szef albo gdy czujesz się odrzucony przez kogoś bliskiego i 

boisz się o przyszłość? Niezależnie od tego, co wyzwala nasz lęk, wszyscy znamy momenty 

grozy, w których wydaje nam się, że katastrofa czai się tuż za rogiem. 

A może lęk towarzyszy twojej relacji z Bogiem? Martwisz się, że nie potrafisz sprostać 

Jego wymaganiom, że z powodu powtarzających się grzechów zostaniesz przez Boga 

ukarany albo nawet odrzucony. Może boisz się, że nie uda ci się wejść do nieba. 
 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus odnosi się wprost do tego typu lęków. 

Mówiąc o tych, którzy w Niego wierzą, zaznacza: „Ja daję im życie wieczne. Nie zginą 

na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki” (J 10,28). Co za pocieszające 

przypomnienie o niezmiennej miłości Boga! 

 



Często odnosimy wrażenie, że w naszym życiu duchowym to my sami odgrywamy 

główną rolę. Dziś jednak Jezus przypomina nam, że to On nas szuka i nie pozwoli, by 

ktokolwiek lub cokolwiek oderwało nas od Niego. Posuwa się aż do stwierdzenia: „Nikt nie 

może ich wyrwać z ręki mego Ojca” (J 10,29). 

 

Bóg nie chce, byśmy żyli w lęku przed odrzuceniem. Przekonuje nas, że Jego miłość 

jest pewniejsza niż wszystko inne na tym świecie. Możemy żyć w poczuciu bezpieczeństwa, 

wiedząc, że Bóg jest po naszej stronie, gotów nam przebaczać i podnosić nas z upadków.                

I że zawsze możemy na Niego liczyć.  

 

Pomyśl dziś o sytuacjach, w których czujesz się zagrożony. 

 Zaproś Pana do tych sytuacji i proś, by Cię ochraniał.  

 Rozważaj Jego wielkość i miłosierdzie, aby sprowadzić swoje lęki do 

właściwych rozmiarów.  

 Pamiętaj, że jesteś dzieckiem Boga i możesz czuć się bezpiecznie w dłoniach 

twego Ojca.  

 

„Jezu, Ty szukasz mnie na wszystkich moich drogach. Oddaję Ci dziś moje lęki. 

Rozprosz je swą miłością”. 

 

Dz 11,19-26  Ps 87,1-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Św. Marka, Ewangelisty 
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 (15) I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu! (16) Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie 

uwierzy, będzie potępiony. (17) Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki 

towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami 

mówić będą; (18) węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie 

będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają 

zdrowie. (19) Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł 

po prawicy Boga. (20) Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a  

Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę 

znakami, które jej towarzyszyły. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jest to ostatni werset Ewangelii według  

św. Marka. 

Pierwszy zaś brzmi następująco:  

 

„Początek Ewangelii Jezusa 

Chrystusa, Syna Bożego” (Mk 1,1). 

 

Między tymi dwoma wersetami zawiera się 

całe przesłanie Marka, będące wezwaniem do 

pójścia za Jezusem. 

 

 



To ciekawe, że Marek tytułuje swój tekst nie „Ewangelią”, ale „początkiem Ewangelii” 

o Jezusie. Oczywiście może po prostu sygnalizować w ten sposób, że właśnie rozpoczyna 

swoją opowieść.  

Kiedy jednak zestawimy ze sobą pierwszy i ostatni werset, widzimy wyraźnie, że 

opowiadana przez Marka historia bynajmniej nie jest zakończona.  

 

   Słowo Boże jest dalej głoszone.  

 

 Pan wciąż żyje i działa, czyni znaki, które potwierdzają Jego naukę.  

 Ziemskie życie Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie to rzeczywiście dopiero 

początek Dobrej Nowiny!  

 

To pełne nadziei przesłanie było niezwykle potrzebne pierwszym adresatom Marka – 

zamieszkałym w Rzymie chrześcijanom pochodzenia pogańskiego, których za wiarę w 

Jezusa spotykały prześladowania. Z pewnością w ich umysłach rodziły się pytania, dlaczego 

Ten, który jest Synem Bożym, nie wyrwie ich z rąk prześladowców.  

W odpowiedzi Marek ukazuje życie chrześcijańskie jako pójście za Jezusem. 

 

 U Marka Bóstwo Jezusa objawia się najpełniej nie wtedy, gdy dokonuje On wielkich 

cudów – często zresztą sam nakazuje świadkom, aby nikomu o tym nie mówili – lecz 

wtedy, gdy oddaje życie na krzyżu. Pada wówczas wstrząsające świadectwo pogańskiego 

setnika: „Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15,39). 

 

Chrześcijanin idzie za Jezusem, Synem Bożym, czasami przez sytuacje trudne, 

niezrozumienie i prześladowanie. Właśnie w takich okolicznościach jego pełna pokory i 

miłości postawa może być świadectwem, które objawi innym Boga. Znakiem 

potwierdzającym wiarę, jaką wyznajemy.  

Jest to zawsze dzieło Boga, gdyż tylko On może uzdolnić człowieka do 

przyjęcia krzyża. 

Prośmy dziś za tych chrześcijan,   którzy cierpią prześladowania w różnych krajach 

świata. Prośmy też, abyśmy i my uwierzyli, że Jezus zawsze, nawet w najbardziej 

dramatycznych sytuacjach, będzie z nami, umocni naszą wiarę i posłuży się naszym 

świadectwem. 

 

„Panie, spraw, by moje życie stało się przedłużeniem Ewangelii.                                    

Pomóż mi wiernie iść za Tobą”. 

 

1 P 5,5b-14   Ps 89,2-3.6-7.16-17 
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(13) Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w 

Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączywszy się od nich. (14) Oni zaś 

przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni 

do synagogi i usiedli. (15) Po odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni 

synagogi posłali do nich i powiedzieli: Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś 

słowo zachęty dla ludu. (16) Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką, przemówił: 

Słuchajcie, Izraelici i wy, którzy boicie się Boga! (17) Bóg tego ludu 

izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi 

egipskiej i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. (18) Mniej więcej przez 

czterdzieści lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni. (19) I wytępiwszy 

siedem szczepów w ziemi Kanaan oddał im ziemię ich w 

dziedzictwo, (20) mniej więcej po czterystu pięćdziesięciu latach. I potem dał 

im sędziów aż do proroka Samuela. (21) Później poprosili o króla, i dał im Bóg 

na lat czterdzieści Saula, syna Kisza z pokolenia Beniamina. (22) Gdy zaś 

jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w 

słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który 

we wszystkim wypełni moją wolę. (23) Z jego to potomstwa,  

stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg 

Izraelowi Zbawiciela Jezusa. 

 (24) Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi 

izraelskiemu. (25) A pod koniec swojej działalności Jan mówił: " Ja nie jestem 

tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem 

godny rozwiązać sandałów na nogach ". 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Każdemu z nas zdarza się czasem pogubić w szczegółach. Skupiamy się na drobiazgach, 

na naszych codziennych zajęciach i troskach, tracąc z oczu całość planu, jaki Bóg ma dla 

naszego życia.  

Może dotyczyć to nawet praktykowania wiary. Na przykład, tak bardzo skupiamy się na 

tym, by pójść w niedzielę do kościoła czy odmówić poranną modlitwę, że tracimy z oczu 

wartość i moc tych praktyk. Albo tak bardzo staramy się wymodlić konkretną łaskę, że 

przestajemy widzieć to, jak wiele Bóg już dla nas uczynił i jak wiele jeszcze obiecuje 

uczynić, jeśli będziemy trwać blisko Niego. 

 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu Paweł głosi mieszkańcom Antiochii Pizydyjskiej 

Boży plan zbawienia. Ukazuje, jak ten plan realizował się przez tysiąclecia i jak znalazł 

swoją kulminację w przyjściu na świat Jezusa jako Zbawiciela. Głosi, że wszystkie Boże 

obietnice wypełniają się teraz w Chrystusie. 
 

 Co takiego dokładnie obiecał nam Bóg? 
 

 To, że jeśli uwierzymy w Jego Syna, będziemy mieli życie wieczne  (J 5, 24).  

 To, że On współdziała we wszystkim z tymi, którzy Go miłują  (Rz 8, 28).  

 Że będzie z nami na zawsze, w tym życiu i w wieczności  (Mt 28, 20).  

 

Taki jest Jego plan, o którym warto pamiętać wśród naszych codziennym trosk i 

obowiązków. Bóg dotrzymuje swoich obietnic! On ma plan dla życia każdego z nas! 

 

Niezależnie od konkretnych okoliczności twojego życia, Boży plan wobec ciebie jest 

zawsze dla ciebie najlepszy. Jakichkolwiek nieszczęść i cierpień dzisiaj doświadczasz, 

jakkolwiek układa się twoje życie, pamiętaj o miłości Boga i Jego planie zbawienia, a 

będziesz miał w sobie więcej pokoju. 

Bóg wypełnia swoje obietnice. Kocha nas, przebacza nam winy, chce mieć nas przy 

sobie przez całą wieczność. Niech ta wizja będzie dla ciebie inspiracją, gdy wstajesz rano                

i gdy kładziesz się spać. Niech towarzyszy ci przez cały dzień. Wszystko, co dzieje się                  

w twoim życiu, jest wpisane w Jego plan – plan nie tylko na dziś czy na jutro, ale na całą 

wieczność! 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że dotrzymujesz swoich obietnic. Pomóż mi zobaczyć 

Twój plan wobec mnie we wszystkim, co dzieje się w moim życiu”. 

 

Ps 89,2-3.21-22.25.27    J 13,16-20 
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Lekcja  146                                    Temat:   Jezus jest z nami - w każdym czasie 
(J 14,1-6:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(1) Niech się nie trwoży serce wasze. 

 

 Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. (2) W domu Ojca mego jest 

mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież 

przygotować wam miejsce. (3) A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 

przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 

jestem. 

 (4) Znacie drogę, dokąd Ja idę. (5) Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, 

nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? (6) Odpowiedział mu 

Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 

inaczej jak tylko przeze Mnie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W tak bogatym kraju jak Stany Zjednoczone coraz więcej rodzin ledwo wiąże koniec    

z końcem. Klasa średnia staje się coraz uboższa. Rośnie przestępczość w wielkich miastach. 

Około 40% małżeństw kończy się rozwodem. Czterech na dziesięciu Amerykanów na 

jakimś etapie życia zapada na nowotwór. Nie lepiej jest w krajach naszego regionu.                      

Nie brzmi to zbyt optymistycznie. 

 

A mimo to Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam: „Niech się nie trwoży serce 

wasze”.  

Wypowiadając te słowa, Jezus sam miał powody do lęku. Wiedział, że w ciągu 

najbliższych dwudziestu czterech godzin spotkają Go upokorzenia, męka i śmierć na 

krzyżu. Musiał być to dla Niego bardzo trudny moment. Czy to nie dziwne, że w takiej 

sytuacji Jezusowi przyszło na myśl, by skierować do Apostołów słowa: „Niech się nie 

trwoży serce wasze”? 

 

 
 



Jakie wnioski możemy stąd wyciągnąć? 

 

Po pierwsze,  

nie tylko my jedni przeżywamy problemy, ma je każdy. Nie zawsze życie będzie 

układało się po naszej myśli – wcześniej czy później będziemy musieli zmierzyć się z 

żałobą, smutkiem i bólem. Mówiąc krótko, nasze serce będzie się trwożyć. Jest jednak 

dobra nowina. Jezus, który sam doświadczył tak ogromnego cierpienia, rozumie nas i 

współczuje naszym słabościom (Hbr 4,15). 

 

Po drugie,  

Jezus zapewnia nas, że jest zawsze z nami, także wtedy, gdy przeżywamy trudności.  

Jak mówi psalmista: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś 

ze mną” (Ps 23,4). Pamiętajmy, że kiedy wszystko wali się nam na głowę, Bóg jest z nami, 

dając nam pociechę i siłę do wytrwania. 

 

Dzisiejsza Ewangelia zawiera niezwykle pocieszające słowa; może więc stać się dla nas 

fundamentem poczucia bezpieczeństwa i nadziei. Powtarzajmy sobie słowa Jezusa: „Niech 

się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!” (J 14,1).  

 

Niech te słowa przypominają nam, kim jesteśmy i w co wierzymy. Niech napełniają nas 

Bożym pokojem. Z niczym nie musimy mierzyć się sami! 

 

„Panie, pomóż mi trwać blisko Ciebie w próbach i trudnościach. Udziel mi tej 

łaski, abym przechodził przez ciemne doliny bez lęku, pełen wiary i zaufania do 

Ciebie”. 

 

Dz 13,26-33   Ps 2,6-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

28 kwietnia 2018                           
 

(Dz 13,44-52:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

 (44) W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać 

słowa Bożego. (45) Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i 

bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. (46) Wtedy Paweł i Barnaba 

powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak 

odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy 

się do pogan. (47) Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością 

dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. (48) Poganie słysząc to 

radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia 

wiecznego, uwierzyli.(49) Słowo Pańskie rozszerzało się po całym 

kraju. (50) Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i 

znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili 

ich ze swoich granic. (51)  

A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, 

 przyszli do Ikonium, (52) a uczniów napełniało wesele i Duch Święty.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy masz takie doświadczenie? 

 Bardzo starasz się wypełnić to, czego twoim zdaniem Bóg od ciebie oczekuje, ale 

efekty są absolutnie niezadowalające. Proponujesz koledze, że pomodlisz się wraz nim o 

jego zdrowie, ale on uprzejmie odmawia. Angażujesz się w posługę w parafii i przekonujesz 

się, że twoja pomoc jest tam zupełnie zbędna. Pomimo twoich gorliwych modlitw obrażony 

na ciebie krewny wciąż nie odbiera telefonu. 
 

Nawet Apostołowie Paweł i Barnaba podczas swoich wypraw misyjnych przeżywali 

rozczarowania. Jaka była ich reakcja? Wcześniej Jezus, wysyłając swoich uczniów po 

dwóch, nakazał im, by wychodząc z domów lub miast, w których nie chciano ich przyjąć, 

na znak przestrogi dla nich strząsnęli proch z nóg (Mt 10,14). Paweł i Barnaba, wyrzuceni z 

Antiochii, zrobili właśnie ten gest i poszli dalej, nie pogrążając się w poczuciu smutku i 

zawodu.  



Spójrzmy na gest strząśnięcia pyłu z nóg trochę inaczej: jako na odcięcie 

się od niesprzyjającej sytuacji. Zamiast wikłać się w bezowocne konflikty, Apostołowie 

pozostawili je za sobą i udali się do następnego miasta. 

 

Jak ty możesz praktykować „strząsanie pyłu z nóg”, by nie pogrążać się w 

przygnębieniu? Nie zawsze przecież możesz przeprowadzić się do innego miasta!  

 

Spróbuj zastosować trzy proste kroki: 

 

 Po pierwsze, przebacz. Pozwól Bożemu miłosierdziu ogarnąć to wszystko, co 

było. Nie daj, by urazy i rozgoryczenie zawładnęły tobą. Zaufaj, że Bóg poradzi sobie 

z każdą sytuacją, także z tą, która cię przerasta. 

 Po drugie, nabierz dystansu. Nie roztrząsaj tej sytuacji wciąż na nowo. 

Powierzyłeś ją Bożym dłoniom i możesz w wolności stawiać kolejne kroki. 

 Po trzecie, idź dalej. Czego Bóg oczekuje od ciebie teraz? Może chce wskazać ci 

nową drogę? Może potrzebujesz wyciszenia, aby przedstawić Panu swoją sytuację i 

pozwolić Mu działać? 

 

Przypomnij sobie jakieś niedawno przeżyte rozczarowanie i przejdź przez te trzy kroki. 

Przebacz, nabierz  dystansu i idź dalej – zawsze w duchu cierpliwości i miłości.  

Pamiętaj, że ty – podobnie jak Paweł i Barnaba – jedynie siejesz, a Pan daje wzrost.  

Kiełkowanie ziaren wymaga czasu. Niektóre z nich długo pozostają pod ziemią, zanim 

zaczną kiełkować i rosnąć.  

Módl się i ufaj, że Pan, także w tych sprawach, które cię przygniatają, będzie działał we 

właściwym czasie.  

 

„Panie, pomóż mi strzasnąć z siebie kurz uraz, rozczarowań i frustracji. 

Jezu, wierzę, że Ty zrealizujesz swój plan”. 

 

Ps 98,1-4     J 14,7-14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

29 kwietnia 2018                           
 

(1 J 3,18-24:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(18) Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale                                   

czynem i prawdą! 

 (19) Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim 

nasze serce. (20) A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od 

naszego serca i zna wszystko. (21) Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, 

mamy ufność wobec Boga, (22) i o co prosić będziemy, otrzymamy od 

Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu 

podoba. (23) Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego 

Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam 

nakazał. (24) Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a 

to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.   

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

W dzisiejszym drugim czytaniu św. Jan daje nam konkretne wskazówki, w jaki 

sposób mamy „trwać w Bogu” (1 J 3,24).  
 

Mówi nam, że jeden z sekretów polega na wsłuchiwaniu się w poruszenia serca, gdyż 

serce, czy inaczej sumienie, jest miejscem, w którym Duch Święty przemawia do nas w 

sposób najbardziej osobisty.  
 

 Z jednej strony Jan mówi o „ufności w Bogu”, która bierze się stąd, że Duch Święty 

rozlewa w naszych sercach miłość Bożą. Miłość ta sprawia, że nasze serca są pełne 

pokoju, ponieważ „zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu 

podoba” (1 J 3,22).  

 Z drugiej jednak strony serce może nas „oskarżać”, gdy uświadamiamy sobie, że 

postąpiliśmy egoistycznie i wykorzystaliśmy drugiego człowieka. Z pewnością każdy 

z nas ma podobne doświadczenia . 

 



Jan stwierdza jasno, że te poruszenia serca to nie tylko głos naszego sumienia. W całym 

swoim liście podkreśla działanie Ducha Świętego, który wypisuje słowa Boże w naszych 

sercach i pomaga nam je wprowadzać w życie. 
 

 Co to konkretnie oznacza dla nas? 

 

Skoro Duch Święty rzeczywiście działa w naszych sercach, to powinniśmy na serio 

traktować ich poruszenia. Zwracajmy więc na nie uwagę, gdyż mogą to być natchnienia 

Ducha Świętego, który pomaga nam podejmować właściwe decyzje i pociąga nas do Pana. 

 

Wspaniale jest mieć świadomość, że Duch Święty wciąż kształtuje nasze 

serca i pomaga nam w podejmowaniu dobrych decyzji.  
 

 Działa nawet wtedy, gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy!  

 Pocieszające jest wiedzieć, że nie przestanie On działać, dopóki wszystkie nasze 

myśli i uczynki nie będą podobały się Jezusowi i przyczyniały do budowania Jego 

królestwa. 

 

Staraj się więc dziś trwać w Bożej miłości. Wsłuchuj się w poruszenia swego serca.                    

I próbuj wcielać w życie to wszystko, co odbierasz jako Boże natchnienie. 

 

„Duchu Święty, przyjdź i działaj w moim życiu.                                                       

Uczyń mnie wrażliwym na głos sumienia”. 

 

Dz 9,26-31   Ps 22,26-28.30-32  J 15,1-8 

 


