
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

25 września 2017 

Lekcja  16                             Temat:       Jesteśmy bardzo obdarowani przez Boga 

(Łk 8, 16 - 18,  Biblia Tysiąclecia) 

(16) Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani 

nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli 

światło ci, którzy wchodzą. (17) Nie ma bowiem nic 

ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic 

tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie 

wyszło. (18) Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu 

będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się 

wydaje, że ma. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy słysząc słowa dzisiejszej Ewangelii, identyfikujesz się z tymi, którzy „mają”, czy            

z tymi, którzy „nie mają”? Większość z nas wykazuje tendencję do skupiania się na tym, co 

negatywne. Prześladuje nas obawa, że nie robimy wystarczająco dużo, by Bóg był z nas 

zadowolony. Uważamy, że powinniśmy starać się bardziej, aby nie utracić nawet tego, co 

nam się wydaje, że mamy.  
 

Jednak doświadczenie pewnego młodego człowieka ukazuje nam coś zupełnie 

innego. Gdy na spotkaniu uczelnianej grupy biblijnej rozważał on wraz z przyjaciółmi ten 

fragment, przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Zamiast skupiać się na swoich 

niedociągnięciach i na tym, czego „nie ma”, postanowił docenić to, co już „ma” – wszystko 

to, co otrzymał od Boga. Im dłużej się nad tym zastanawiał, tym bardziej wydłużała się jego 

lista. 

Poruszony Bożą hojnością, zdobył się na odwagę, by zaproponować paru studentom ze 

swego roku modlitwę w ich konkretnych intencjach. Udał się nawet do galerii handlowej, 

gdzie proponował modlitwę zupełnie obcym ludziom. Ku jego zaskoczeniu wielu wyraziło 

zgodę. 

Modlił się więc za jednych o poznanie Bożej miłości, za drugich – o uwolnienie od 

lęku, a za jeszcze innych – o błogosławieństwo dla ich rodzin. 



W niektórych przypadkach modlił się nawet o uzdrowienie. Kiedy ktoś odrzucał jego 

propozycję, niezrażony ponawiał ją wobec innych – z pozytywnymi rezultatami.  

Po pewnym czasie dowiedział się, że kilka osób poczuło się lepiej, zdołało komuś 

przebaczyć, zastanawiało się nad powrotem do Kościoła. 

Ten młody człowiek uświadomił sobie, że to „więcej” dane mu przez Boga nie było 

przeznaczone tylko dla niego, ale że miał dzielić się tym z innymi.  
 

Zasada ta odnosi się nie tylko do śmiałków w wieku studenckim, ale do nas wszystkich.  
 

Pomyśl o tym, co otrzymałeś od Boga – o rodzinie, znajomych, dachu nad głową, 

jedzeniu, ubraniu. Nawet jeśli odczuwasz braki w którymś z wymienionych punktów, nigdy 

nie zapominaj o tym, co najważniejsze – Bóg obdarzył cię zbawieniem, dał ci Kościół i 

sakramenty, swoją miłość i niewzruszoną nadzieję na niebo.  

 

Jak bardzo jesteś obdarowany! 

 

A kiedy prawda o Bożej hojności zapadnie już głęboko w twoje serce, wyraź ją 

konkretnym czynem wiary. Zdobądź się na to, by powiedzieć dziś choć jednej osobie: „Bóg 

cię kocha”.  

 

„Panie, pomóż mi dziś hojnie dzielić się z innymi Twoją miłością”. 

 

Ezd 1,1-6   Ps 126,1-6 
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 Lekcja  17                                          Temat:  Mój wkład w budowanie królestwa Bożego     
 

 (Ezd 6,7-8.12b.14-20) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 (7) Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad 

tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym 

miejscu. (8) Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej 

starszyzny żydowskiej przy budowie owego domu Bożego, mianowicie: z 

dochodów królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie bez 

zawieszenia mają być owym mężom wypłacone koszty.  

Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie 

wykonany.  

 (14) A starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu 

Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, 

zgodnie z rozkazem Boga izraelskiego i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza - 

oraz Artakserksesa, króla perskiego. (15) I dom ten był gotowy na 

dwudziesty trzeci dzień miesiąca Adar - był to rok szósty panowania króla 

Dariusza. (16) I Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie 

obchodzili poświęcenie tego domu Bożego. (17) I na poświęcenie tego domu 

Bożego ofiarowali: sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako 

ofiarę przebłagalną za całego Izraela - dwanaście kozłów według liczby 

pokoleń izraelskich. (18) I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów 

według ich oddziałów, a lewitów według ich ugrupowań, zgodnie z przepisem 

księgi Mojżeszowej. (19) Czternastego dnia miesiąca pierwszego wysiedleńcy 

obchodzili Paschę. (20) Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się; wszyscy 

oni byli teraz czyści i zabili [baranki na] Paschę dla wszystkich wysiedleńców, 

dla braci swoich kapłanów i dla siebie. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W Biblii znajdujemy bardzo wielu zaskakujących bohaterów. 

Samuel, udając się do rodziny Jessego, by namaścić króla dla Izraela, wybrał Dawida, 

najmłodszego i najmniej obiecującego z siedmiu braci.  



Kiedy nadszedł czas, by Jezus stał się człowiekiem, Bóg wybrał na Jego matkę Maryję, 

prostą, nieznaną nikomu dziewczynę z Nazaretu. A jak ukazuje dzisiejsze czytanie, 
 

Bóg w realizacji swoich planów posługuje się nawet osobami 

niewierzącymi. 
 

Kiedy nadszedł czas dokończenia budowy świątyni jerozolimskiej, wybrał na swoje 

narzędzie pogańskiego króla Dariusza! 

Żydzi powrócili do Jerozolimy z wygnania babilońskiego za czasów Cyrusa, króla 

perskiego, i zaczęli odbudowę świątyni. Jednak po śmierci Cyrusa w wyniku rozlicznych 

wewnętrznych i zewnętrznych komplikacji politycznych prace zostały wstrzymane na około 

piętnaście lat. Co mogło dać im nowy impuls? Dekret kolejnego monarchy. 

Dariusz, wydając swój dekret, nie kierował się słowem Bożego proroctwa, lecz 

kalkulacją polityczną. Można uczciwie powiedzieć, że jego plany wobec Żydów były inne 

niż plany Boga. Ale to nie przeszkodziło Bogu w pobłogosławieniu jego rozkazu i 

posłużeniu się nim w celu odbudowania świątyni jerozolimskiej. 

 

Bóg czasami przysyła nam pomoc z zupełnie nieoczekiwanej strony. Nawet ten 

pogański król mógł utorować drogę realizacji Bożego planu! Bogu nie przeszkadzało, że 

Dariusz nie był doskonały, nie rozumiał Bożych zamiarów, a nawet nie był wierzący! 

Pomimo tego wszystkiego to właśnie dzięki królowi Dariuszowi świątynia jerozolimska 

została odbudowana!  
 

 W taki sposób działa Bóg. Także dziś posługuje się w realizacji swoich 

planów równie zaskakującymi bohaterami, jak Dariusz, Dawid czy Maryja. 
 

Kiedy grzęźniesz w problemach, nie umiejąc ich rozwiązać, nie dziw się, gdy Bóg 

pokaże ci drogę wyjścia poprzez przypadkowy komentarz niewierzącego znajomego.  

A może nawet twoja postawa w miejscu pracy czy szkole zrobi takie wrażenie na kimś, 

że zacznie on pytać o twoją wiarę. Nigdy nie zdołamy przewidzieć działania Boga! 

 

„Panie, Ty możesz posłużyć się każdym człowiekiem. Wierzę, że nawet ja 

mogę się przydać przy budowaniu Twojego królestwa”. 
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  Lekcja 18                  Temat:   Chrześcijanin - posłany by głosić Chrystusa 

(Łk 9,1-6:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi 

złymi duchami i władzę leczenia chorób. (2) I wysłał ich, aby głosili 

królestwo Boże i uzdrawiali chorych. (3) Mówił do nich: Nie bierzcie nic na 

drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też 

po dwie suknie! (4) Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd 

będziecie wychodzić. (5) Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i 

strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!  

(6) Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając 

wszędzie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Zatrzymaj się na chwilę i spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś jednym z Dwunastu, 

którym Jezus udziela mocy i władzy wyrzucania złych duchów oraz uzdrawiania 

chorych.  

 

Usłysz, jak Jezus mówi do ciebie: „Idź. Głoś królestwo Boże. Uzdrawiaj chorych. 

Nie bierz ze sobą jedzenia ani picia, ubrania ani pieniędzy”. Niektórzy ruszają bez 

namysłu, innych powstrzymuje jedno proste pytanie: „Jak się do tego zabrać?”.  
 

 Przyjrzyjmy się sytuacji Dwunastu.  

 

 Nie mieli prowiantu ani ekwipunku, nie wiedzieli też za bardzo, jak mają wykonać 

polecenie Jezusa. 

 Postawili jednak pierwszy krok. Wyruszyli. 

 Może podzielili się swoim doświadczeniem Bożej miłości, może pomodlili się nad 

kimś chorym?  

 A Bóg ze swojej strony zapewnił im to wszystko, czego potrzebowali w danej sytuacji: 

odpowiednie słowa, mądrość i moc.  



Jezus posyła cię dziś podobnie, jak posyłał Apostołów.  

 

Nie masz odpowiedniego przygotowania? To prawda, ale nie mieli go także 

Apostołowie, a przecież wyszli, gdy Jezus powiedział: „Idźcie!”. Ty także możesz postawić 

pierwszy krok z wiarą, że Bóg da ci dokładnie to, czego potrzebujesz do wykonania Jego 

polecenia. Ten pierwszy krok może wyglądać bardzo różnie.  

 

Oto jeden z przykładów. Dowiadujesz się, że jeden z twoich przyjaciół właśnie stracił 

pracę. Jesteś zaskoczony i szczerze mu współczujesz, postanawiasz się też za niego modlić. 

Następnie spotykasz go w sklepie spożywczym. Pytasz go, co słychać, i widzisz, że jest na 

skraju załamania. Przychodzi ci do głowy myśl: Pomódl się z nim. Pytasz go więc, czy 

możesz się z nim pomodlić. On się zgadza i razem modlicie się krótko o to, by jak 

najszybciej znalazł odpowiednią pracę. Może nigdy wcześniej nie przyszło ci do głowy, że 

jesteś w stanie modlić się z kimś w sklepie spożywczym. Ale postawiłeś pierwszy krok i Bóg 

pomoże ci postawić kolejne.  

Nie martw się o to, czy jesteś odpowiednio przygotowany. Po prostu wyjdź. Postaw 

pierwszy krok, a Jezus uzupełni wszystko to, czego ci brakuje.  

 

„Jezu, nie wiem, jak mam realizować Twoje wezwanie, ale ufam, że będziesz 

ze mną, gdy postawię dziś pierwszy krok w wierze”. 

 

 

Ezd 9,5-9     (Ps) Tb 13,3-5.8 
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Lekcja 19                             Temat:   Mieć upodobanie w Panu 
(Ps 149,1-6.9 :   Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Alleluja. Śpiewajcie pieśń nową Panu; chwała Jego niech zabrzmi w 

zgromadzeniu świętych. (2) Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech 

synowie Syjonu radują się swym Królem. (3) Niech chwalą Jego imię wśród 

tańców, niech grają Mu na bębnie i cytrze. (4) Bo  

Pan w ludzie swoim ma upodobanie 

i zdobi pokornych zwycięstwem. (5) Niech się weselą święci wśród chwały, 

niech się cieszą na swoich sofach! (6) Niech chwała Boża będzie w ich ustach, 

a miecze obosieczne w ich ręku: (7) aby dokonać pomsty wśród pogan i 

karania pośród narodów; (8) aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników 

w żelazne łańcuchy; (9) by wypełnić na nich pisany wyrok: to jest chwałą 

wszystkich Jego świętych. Alleluja.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 Panie, nie pojmuję Twoich słów. Wiem, że mnie stworzyłeś. Jestem w stanie 

przyjąć nawet to, że mnie kochasz, gdyż kochasz wszystko, co uczyniłeś.  
 

Ale to, że masz we mnie upodobanie? 

 Tego nie wyobrażałem sobie nawet w najśmielszych marzeniach. 

  Jest to tak bardzo osobiste stwierdzenie – patrzysz mi w oczy, patrzysz w serce i masz 

upodobanie w tym, co widzisz.  

 Nie zatrzymujesz się na moich grzechach. Nie zatrzymujesz się na moich lękach i 

niepewności.  

 Widzisz dobro, jakie we mnie złożyłeś. Widzisz moje dobre pragnienia. Widzisz 

miłość w moim sercu, mimo że ja sam jej nie widzę. 

  I wszystko to sprawia Ci radość.  

 



Panie, Twoje słowa rozpraszają gromadzące się nade mną ciemne chmury. Od tylu lat 

staram się, by moje życie było miłe Tobie, i wciąż martwię się, czy jestem już 

wystarczająco dobry, święty i pokorny, by zasłużyć na Twoją aprobatę. 

 

 Ale teraz, mając przed sobą te słowa, widzę, że martwiłem się niepotrzebnie. 

Zrozumiałem, że Twoja miłość nie jest zależna od efektów mojej pracy nad sobą ani od 

niczego, co robię. Ona po prostu wypływa z Twego miłosiernego i czułego serca.  

 

Panie, dziękuję Ci za to, że cieszysz się mną tak, jak ziemski ojciec cieszy się swoim 

dzieckiem. Wystarczy, że na mnie popatrzysz i Twoje serce rozpływa się w czułości. 

Słyszysz moje wołanie o pomoc i spieszysz do mnie z pociechą i łaską. Wychowujesz mnie, 

jak ojciec wychowuje dziecko. Ponieważ masz we mnie upodobanie, nie koncentrujesz się 

jedynie na moich niedociągnięciach. Wiesz, jak wiele muszę zmienić w moim życiu, ale 

widzisz też to, co już zmieniłem; dostrzegasz, na ile już staję się odbiciem Twojej miłości              

i dobroci.  

 

Panie, wierzę, że masz we mnie upodobanie i chcę odwzajemnić Twoją miłość. Chcę, 

aby moje życie było godne Twojej miłości. Chcę świadczyć wobec innych, jak cudownie 

jest doświadczać Twojego miłosierdzia. 

 

„Panie, ja także mam upodobanie w Tobie!” 
 

Ag 1,1-8     Łk 9,7-9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Świętych Archaniołów 

Michała, Gabriela i Rafała 
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      Lekcja  20                                     Temat:   Pamiętaj - Bóg cię widzi! 
(J 1,47-51) :  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(47) Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, 

to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. (48) Powiedział do Niego 

Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał 

Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. (49) Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, 

Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! (50) Odparł mu Jezus:               

Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci:  

Widziałem cię pod drzewem figowym. Zobaczysz jeszcze 

więcej niż to. (51) Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących 

na Syna Człowieczego.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

O czym myślał Natanael, siedząc pod drzewem figowym? Znając dobrze Pisma, mógł 

przypominać sobie słowa proroka Micheasza, który obiecuje, że „na końcu czasów (…) 

każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swoim figowcem” (Mi 4,1.4). Być może 

Natanael modlił się: „Panie, przyspiesz ten dzień!”. 
 

Z tych czy innych rozważań Natanael został wyrwany przez Filipa, który zaprowadził Go 

na spotkanie z Jezusem. Jezus przeniknął serce Natanaela. Widząc go, obiecał mu, że 

zobaczy niebo otwarte i jeszcze „więcej niż to” – łącznie z wizjami aniołów (J 1,50)! 

 

 Jezus widzi każdego z nas zupełnie tak samo, jak widział Natanaela pod figowcem. 

Czyta w naszych myślach, tak jak czytał w sercu Natanaela. Widzi nas, kiedy się 

modlimy i kiedy modlitwa jest ostatnią ze spraw, jakie mamy na myśli. Zna najgłębsze 

tęsknoty naszych serc i pragnie je zaspokoić. Obiecuje nam, jak Natanaelowi, otworzyć przed 

nami niebo, abyśmy mogli ujrzeć „więcej niż to”, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. 



 

 Obchodząc więc dziś święto Archaniołów, pamiętaj, że Bóg cię widzi.  

 

On wie, kiedy siadasz i kiedy wstajesz, przenika z daleka twoje myśli (Ps 139,2). Zna 

twoje najskrytsze nadzieje i najgłębsze lęki.  

 

Dziś proponuje ci swą łaskę i pomoc.  

 

 Umocni cię w twoim powołaniu, tak jak umocnił Maryję, kiedy posłał do Niej 

archanioła Gabriela z zapowiedzią, że zostanie Matką Pana (Łk 1,28).  

 Otworzy ci oczy, byś mógł Go widzieć jaśniej, podobnie jak przywrócił wzrok 

niewidomemu Tobiaszowi, posyłając do niego archanioła Rafała (Tb 11). 

 Będzie też wspierał cię w walce z grzechem, jak to zapowiedział, że obroni lud 

Boży przed złym duchem, posyłając do walki z nim archanioła Michała (Ap 

12,7; Dn 12,1). 

 
 

Czy jesteś pod figowcem, w kuchni czy w samochodzie, wiedz, że Jezus jest blisko 

ciebie. 

 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że mnie znasz, kochasz i codziennie 

towarzyszysz mi na mojej drodze”. 
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(Łk 9,43b-45) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

Gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich Jego czynów, 

Jezus powiedział do swoich uczniów: (44) Weźcie wy sobie dobrze do 

serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 

ludzi. (45) Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte 

przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  

Jezus musiał naprawdę nieźle nastraszyć Apostołów, zapowiadając, że będzie cierpiał, 

zostanie odrzucony przez starszych i zabity. Chociaż nie zrozumieli do końca, o czym 

mówił, to w Jego tonie musiała być jakaś złowieszcza nuta, która ich przeraziła. 

 

 Jak On, mądry cudotwórca, mógłby uwikłać się w tak poważny konflikt z 

przywódcami w Jerozolimie? W jaki sposób mógłby sprowokować tak ostrą reakcję z ich 

strony, że aż postanowiliby Go zabić? I co więcej – uczniowie na pewno zdali sobie sprawę, 

że jeśli życie Jezusa znajdzie się w niebezpieczeństwie, to tym samym i ich życie będzie 

zagrożone. Nic dziwnego, że woleli milczeć! Nie chcieli usłyszeć odpowiedzi na pytania 

czające się w ich sercach. Perspektywa była zbyt przerażająca. 

 

Lęk dopada większość z nas częściej, niż jesteśmy gotowi się przyznać. Także Jezus 

doświadczał lęku – wystarczy wspomnieć Jego modlitwę do Ojca w Ogrodzie Oliwnym. 

Lęk jest absolutnie normalną reakcją na zagrożenie czy niebezpieczeństwo. Można nawet 

zaryzykować stwierdzenie, że Bóg dał nam go dla naszego bezpieczeństwa. Prowokując nas 

do walki lub ucieczki, lęk od tysiącleci pomaga nam radzić sobie w niebezpiecznych 

sytuacjach. Jednak, jak każda inna emocja, lęk, któremu nie towarzyszy wiara, może łatwo 

wymknąć się spod kontroli. Może odciąć nas od Pana, który jest dla nas źródłem pokoju i 

poczucia bezpieczeństwa, sparaliżować nas, przesłaniając racjonalne sposoby uniknięcia 

niebezpieczeństwa. Może wpędzić nas w poczucie osamotnienia i bezsilności, które wcale 

niekoniecznie jest zgodne ze stanem faktycznym. 



W życiu przyjdą sytuacje, które będą budzić w tobie lęk. Jednak wcale nie musi cię on 

przytłaczać ani nad tobą panować. Jeśli zdecydujesz się postawić choć jeden krok na drodze 

ufności, znajdziesz nowe siły, a twój lęk zacznie ustępować miejsca nadziei. Może nie 

zniknie zupełnie, ale nie będzie miał nad tobą władzy. 

 

Kiedy następnym razem ogarnie cię lęk, powierz go Panu. 

 

 Poproś Go, by dał ci swój pokój i pozwolił ci spojrzeć na wszystko z Jego 

perspektywy. Porozmawiaj z kimś, kto pomoże ci uporać się z lękiem. Pamiętaj, że lęk jest 

czymś naturalnym. A jeśli będziesz stawiał mu czoło z wiarą w miłującego i 

wszechmogącego Boga, poradzisz sobie z nim. 

 

 

 „Panie, Twoja miłość jest większa niż wszelkie lęki tej ziemi.                     

Jezu ufam Tobie”. 

 

Za 2,5-9.14-15a      (Ps) Jr 31,10-13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

1 października 2017                           
(Flp 2,1-11) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

(1) Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli - jakaś moc 

przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne 

współczucie - (2) dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same 

dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, (3)  

a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej 

chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od 

siebie. (4) Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też             

i drugich! (5) To dążenie niech was ożywia; ono też było  

w Chrystusie Jezusie. (6) On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał 

ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, (7) lecz ogołocił samego siebie, 

przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym 

przejawie, uznany za człowieka, (8) uniżył samego siebie, stawszy się 

posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. (9) Dlatego też Bóg Go nad 

wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, (10) aby na imię 

Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i 

podziemnych. (11) I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - 

ku chwale Boga Ojca. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czas na krótki sprawdzian! 

 O co apeluje do nas św. Paweł (Flp 2,1)?  

 Co jest „dopełnieniem” jego radości (Flp 2,2)?  

 Co chciałby zobaczyć w naszych wzajemnych relacjach (Flp 2,3-4)?  

Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś: jedność w Chrystusie, twoja odpowiedź 

jest właściwa.  

W swoich pismach Paweł ponad 170 razy używa zwrotu: „w Chrystusie”. Posługuje się 

nim, tłumacząc, w jaki sposób możemy poznać miłość i miłosierdzie Jezusa.  



Stosuje go, wyjaśniając, że jesteśmy zbawieni przez wiarę w Chrystusa. Odwołuje się też 

do niego, ukazując, jak mamy budować jedność w naszych rodzinach, w Kościele i na świecie. 

Mówiąc najprościej, nasza wzajemna jedność wzrasta, w miarę jak każdy z nas coraz bardziej 

jednoczy się z Chrystusem. 

 Kościół w Filippi ewidentnie cierpiał z powodu podziałów. Nie wiemy, czy były one 

spowodowane wewnętrznymi niesnaskami, czy przez jakichś wichrzycieli z zewnątrz. Jednak 

w tym momencie nie miało to dla Pawła większego znaczenia. W obu przypadkach jego 

odpowiedź była taka sama – niech wzajemna jedność stanie się waszym najwyższym celem. 

Paweł nie mówi tu, że wszyscy powinni myśleć dokładnie w ten sam sposób.  

Różnorodność opinii jest czymś pożytecznym, gdyż rozszerza nasze horyzonty. Starajmy 

się jednak o to, by rozbieżność opinii nie powodowała bólu i podziałów. Problem zaczyna się 

wtedy, gdy różnice między nami stają się ważniejsze niż wzajemna miłość – zwłaszcza w 

naszych domach. Gdy tak się dzieje, trzeba się zatrzymać, ochłonąć i przypomnieć sobie nasz 

wyższy cel. Wszyscy doświadczamy wewnętrznej walki pomiędzy egoizmem a 

bezinteresownością, pychą a pokorą. Wszyscy musimy „umierać dla siebie”, aby żyć dla Boga. 

Im bardziej nam się to udaje, tym łatwiej jest nam żyć w zgodzie i wzajemnej miłości. 

 Uczyń więc dziś świadomy wysiłek, by nie poddawać się złym emocjom prowadzącym 

do podziałów. Spróbuj wysłuchać każdego, kogo spotkasz, i potraktować go jak swego brata 

lub siostrę.  

Mówiąc słowami Pawła – niech ożywia nas to samo dążenie, które było w Chrystusie 

Jezusie.  

„Panie, naucz mnie jednoczyć, a nie dzielić”. 

Ez 18,25-28 Ps 25,4-9 Mt 21,28-32 


