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Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

11 czerwca 2018 

Lekcja  169                                   Temat:    Pokój Jezusowy! 
(Mt 10,7-13:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(7) Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo 
niebieskie. (8) Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 
trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo 

dawajcie! (9) Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych 
trzosów. (10) Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, 

ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. (11) A gdy przyjdziecie do 
jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego 

zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. (12) Wchodząc do domu, 
przywitajcie go pozdrowieniem.  

(13) Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na 

niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci 

do was! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”   
 

 

Czy znasz kogoś, kto samą swoją obecnością rozładowuje napięcia? Kiedy inni się 

kłócą, ta osoba zachowuje spokój. Kiedy wszyscy reagują emocjonalnie, ona racjonalnie 

ocenia sytuację. Potrafi znaleźć właściwe słowa, by załagodzić konflikt i nakłonić do 

kontynuowania rozmowy. 

Wydaje się, że Barnaba, którego święto 

dzisiaj obchodzimy, był właśnie taką 

osobą.  



Pismo Święte mówi nam, że kiedy świeżo po swoim nawróceniu Paweł próbował 

skontaktować się z Apostołami w Jerozolimie, to właśnie Barnaba przekonał ich, żeby mu 

zaufali (Dz 9,26-30). Był to duży sukces, gdyż Paweł – wcześniej noszący imię Szaweł – 

był znany jako zażarty prześladowca chrześcijan. Pomyślmy, jakże inaczej potoczyłyby się 

losy Kościoła, gdyby Paweł został przez Apostołów odrzucony! 

 

 
 

Z pewnością zdarza ci się znajdować w sytuacjach konfliktowych, pełnych napięcia. 

Jak więc możesz wnosić w nie Jezusowy pokój? 
 

 Po pierwsze  – i jest to zdecydowanie najważniejsze – zatrzymaj się na chwilę i 

pomódl się. Możesz powiedzieć po prostu: „Panie, pomóż mi kontrolować moje emocje. 

Strzeż moich myśli i słów. Napełnij mnie Twoim pokojem”. 
 

 Po drugie , nie spiesz się z interwencją. Najpierw posłuchaj. Zastanów się, co kryje 

się za słowami danej osoby. Wiele nieporozumień może zostać zażegnanych dzięki 

cierpliwemu wysłuchaniu zdania drugiej strony. Czasami nie jest nawet konieczne, aby we 

wszystkim się zgodzić. 
 

 Po trzecie , mów pozytywnie. Jeśli to w ogóle możliwe, staraj się nie brać niczyjej 

strony. Jeśli ktoś jest rozgniewany, powiedz mu, że rozumiesz jego uczucia. Możesz 

porozmawiać z nim bez świadków, aby mógł dać upust emocjom. Jeśli ktoś jest 

roztrzęsiony lub zagubiony, zaproponuj, że się z nim pomodlisz. Jeśli ktoś ma inne 

poglądy niż ty, szukaj tego, co was łączy, zamiast skupiać się na tym, co dzieli.  
 

Jak Barnaba, podejmuj małe kroki, które jednak mogą mieć duże znaczenie – i wnoś w 

świat pokój Chrystusa. 
 

„Panie, uczyń mnie dziś narzędziem Twojego pokoju”. 

 

Dz 11,21b-26; 13,1-3    Ps 98,1-6 

Barnaba miał prawdopodobnie naturalną zdolność 

nawiązywania kontaktu z różnymi ludźmi, musiał być 

człowiekiem otwartym i życzliwym w stosunku do 

innych. Z pewnością umiał zachować spokój wtedy, 

gdy inni ulegali napięciom i emocjom.  

Właśnie te swoje cechy wykorzystywał w 

działalności misjonarskiej, służąc w ten sposób Bogu. 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

12 czerwca 2018                           

Lekcja  170                                    Temat:   Jesteś częścią pięknej tęczy! 
(Mt 5,13-16:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(13) Wy jesteście solą dla ziemi. 

Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, 

chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. (14) Wy jesteście światłem 

świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. (15) Nie zapala się też 

światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, 

którzy są w domu.  

(16) Tak niech świeci wasze światło 

przed ludźmi, 

aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 

waszego, który jest w niebie. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 
 

Nauka wyjaśnia, że mamy tu do czynienia z białym światłem słonecznym, które 

w kroplach deszczu rozszczepia się na całe spektrum kolorów. 

 

Wszyscy lubimy patrzeć na tęczę 

ukazującą się na niebie                           

tuż po burzy.  

Wielobarwny łuk na tle chmur – 

efekt rozszczepienia światła – 

nigdy nie przestaje nas zadziwiać. 



Dzisiejsza Ewangelia mówi o świetle Jezusa, które ma „jaśnieć przed ludźmi”                  

(Mt 5,16), a przez to oddawać chwałę Ojcu niebieskiemu. Wyobraźmy sobie światło 

Chrystusa jako białe światło słoneczne. Kiedy pada ono na nas, każdy zaczyna świecić 

nieco innym kolorem i wszyscy razem tworzymy przepiękną tęczę namalowaną na niebie. 

Jest to wspaniały obraz, jednak wielu z nas ma poczucie, że nie ma niczego do 

zaoferowania – żadnego światła, którym mogłoby świecić. Jeśli czujesz się w ten sposób, 

poszukajmy środków zaradczych. 

 

Nic tak nie pomaga w odrzucaniu negatywnych myśli, jak świadomość, kim jesteśmy w 

Chrystusie. Niezależnie od twojej sytuacji – czy jesteś chory, czy zdrowy, energiczny czy 

wyczerpany, bliżej czy dalej od Boga – Jezus wciąż jest z tobą. Kocha cię po prostu dlatego, 

że jesteś – tak jak ojciec kocha swoje dziecko. Zależy Mu na tobie i nigdy cię nie opuści. 

 

Co to znaczy? Otóż to, że dzięki Jego 

obecności w tobie jesteś częścią 

przepięknej tęczy. 

Możesz więc odrzucać każdą myśl, która podpowiada ci, że wszyscy mają wspaniałe 

dary, tylko nie ty. Możesz odrzucić każdą myśl, która próbuje cię przekonać, że Boże 

światło nie zaświeci w tobie, dopóki nie staniesz się doskonały. Nikt nie jest doskonały! 
 

Autorka książek o tematyce duchowej, Caryll Houselander, ujęła to kiedyś w 

następujący sposób: 
 

 „Czasami wydaje się nam, że nasze życie jest bezcelowe, że chodzenie dzień 

po dniu przez całe lata do tego samego biura, szkoły czy fabryki przynosi tylko 

znużenie i poczucie straty czasu. Być może jednak Bóg posyła nas tam, 

gdyż bez nas Chrystusa by tam nie było. Jeśli twoja obecność oznacza, że 

jest tam Chrystus, to już samo to nadaje jej sens”. 
 

Jesteś częścią przepięknej Bożej tęczy. Taka jest prawda. 
 

„Panie, pomóż mi dziś promieniować światłem Chrystusa”. 

 

1 Krl 17,7-16   Ps 4,2-5.7-8 

 



  

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

13 czerwca 2018                    

Lekcja  171                                         Temat:     Wskazówki Eliasza! 
(Krl 18,20-39:   Biblia Tysiąclecia) 

  

 (20) Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze 

Karmel. (21) Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: Dopókiż będziecie chwiać się na obie 

strony? Jeżeli Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu! Na to nie 

odpowiedzieli mu ani słowa. (22) Wtedy Eliasz przemówił do ludu: Tylko ja sam ocalałem jako prorok 

Pański, proroków zaś Baala jest czterystu pięćdziesięciu. (23) Wobec tego niech nam dadzą dwa młode 

cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia 

niech nie podkładają! Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia nie 

podłożę. (24) Potem wy będziecie wzywać imienia waszego boga, a następnie ja będę wzywać imienia 

Pana, aby okazało się, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest [naprawdę] Bogiem. Cały lud, 

odpowiadając na to, zawołał: Dobry pomysł! (25) Eliasz więc rzekł do proroków Baala: Wybierzcie sobie 

jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego 

boga, ale ognia nie podkładajcie! (26) Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od 

rana aż do południa, wołając: O Baalu, odpowiedz nam! Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli 

więc tańczyć [przyklękając] przy ołtarzu, który przygotowali. (27) Kiedy zaś nastało południe, Eliasz 

szydził z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, bo to bóg! Więc może zamyślony albo jest zajęty, 

albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi! (28) Potem wołali 

głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się 

pokrwawili. (29) Nawet kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali aż do czasu składania ofiary z 

pokarmów. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. (30) Wreszcie Eliasz przemówił 

do ludu: Zbliżcie się do mnie! A oni przybliżyli się do niego. Po czym naprawił rozwalony ołtarz 

Pański. (31) Potem Eliasz wziął dwanaście kamieni według liczby pokoleń potomków Jakuba, któremu 

Pan powiedział: Imię twoje będzie Izrael. (32)Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku czci Pana i 

wykopał dokoła ołtarza rów o pojemności dwóch sea ziarna. (33) Potem ułożył drwa i porąbawszy 

młodego cielca, położył go na tych drwach(34) i rozkazał: Napełnijcie cztery dzbany wodą i wylejcie do 

rowu oraz na drwa! I tak zrobili. Potem polecił: Wykonajcie to drugi raz! Oni zaś to wykonali. I znów 

nakazał: Wykonajcie trzeci raz! (35) Oni zaś wykonali to po raz trzeci, aż woda oblała ołtarz dokoła i 

napełniła też rów. (36) Następnie w porze składania ofiary z pokarmów prorok Eliasz wystąpił i rzekł: O 

Panie, Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela! Niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a 

ja Twój sługa na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. (37) Wysłuchaj mnie, o Panie! Wysłuchaj, aby ten 

lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce. (38) A wówczas spadł ogień od 

Pana <z nieba> i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął wodę z rowu. (39) Cały 

lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł: Naprawdę Jahwe jest Bogiem! Naprawdę 

Pan jest Bogiem! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



Co robisz, żeby zwrócić na siebie czyjąś uwagę? Krzyczysz? Skaczesz w górę? 

Potrząsasz nim? Czasami próbujemy najrozmaitszych rzeczy, ale żadna nie działa.  

 O takiej właśnie sytuacji opowiada dzisiejsze pierwsze czytanie. 

Prorocy Baala próbowali wszystkiego, żeby poruszyć swojego boga – krzyczeli i 

skakali wokół ołtarza przez całe godziny, kaleczyli się nawet mieczami, ale 

bezskutecznie. Wiemy oczywiście, że Baal nie odpowiedział, ponieważ nie był 

prawdziwy. Natomiast Eliasz wypowiedział prostą modlitwę do Boga Izraela i 

odpowiedź przyszła natychmiast. 

Wszystkim nam zdarza się traktować Boga w podobny sposób jak prorocy Baala. 

Kiedy przeżywamy oschłość na modlitwie i Bóg wydaje się odległy, myślimy sobie: 

„Gdybym tylko modlił się dłużej albo lepiej, albo w ogóle bardziej się starał, wtedy Bóg 

zwróciłby na mnie uwagę, zbliżyłby się do mnie i odpowiedział na moją modlitwę”. 

Ale czy to prawda?  

Jak możemy przybliżyć się do Boga? Eliasz daje nam dziś 

trzy wskazówki:  

Przypomnij sobie. Módl się z prostotą. Ufaj Bogu. 
 

Przypomnij sobie. Kiedy Eliasz zbudował ołtarz z kamieni symbolizujących 

dwanaście pokoleń Izraela, przypomniał Izraelitom, kim są – narodem wybranym przez 

Boga. Przypomniał im, że ich Bóg jest Bogiem, którego znają od wielu pokoleń, 

Bogiem wiernym, który widzi, słyszy i wysłuchuje swój lud. Ty także pamiętaj, że 

zostałeś wybrany i umiłowany przez tego samego wiernego Boga. 

Módl się z prostotą. Eliasz mówił do Boga prostym, bezpośrednim językiem. 

Aby Bóg wysłuchał twoją modlitwę, nie potrzebujesz doskonałych słów ani 

skomplikowanych rytuałów. Miej ufność i zwracaj się z prostotą do swojego Ojca. 

Ufaj Bogu. Eliasz wierzył, że Bóg wysłucha jego modlitwę na górze Karmel, i 

odpowiedź Boga była spektakularna. Czasami jednak Bóg odpowiada na modlitwy nie 

tak, jak tego oczekujemy czy pragniemy. Co mamy wtedy robić? Ufać Panu i czekać. 

Przypominaj sobie, kim jest Bóg i mów do Niego w prostocie serca: „Panie, Ty jesteś 

moją nadzieją. Wierzę, że słyszysz moją modlitwę. Ufam, że na nią odpowiesz i 

wyprowadzisz dobro z tej sytuacji”.  
 

Nie musisz skakać, żeby zadowolić Boga i zwrócić na siebie Jego uwagę. Nie musisz 

Go błagać, żeby się do ciebie przybliżył. On już jest blisko i kocha cię tak bardzo, że 

chce usłyszeć o wszystkim, co leży ci na sercu – dzisiaj i zawsze. 
 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że słyszysz moją modlitwę. Ty jesteś moją nadzieją”. 
 

Ps 16,1-2.4-5.8.11   Mt 5,17-19 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

14 czerwca 2018 

Lekcja  172                                         Temat:    A Ja powiadam wam ...!!! 
(Mt 5,20-26:   Biblia Tysiąclecia) 

 

(20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie 

będzie większa niż uczonych w Piśmie i 

faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. (21) 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił 

zabójstwa, podlega sądowi. (22) A Ja wam powiadam: Każdy, kto się 

gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, 

podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze 

piekła ognistego. (23) Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 

wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, (24) zostaw tam dar swój 

przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i 

dar swój ofiaruj! (25) Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki 

jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia 

dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. (26) Zaprawdę, powiadam ci: 

nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Reklamy. Porady psychologiczne w czasopismach i w Internecie. Gdziekolwiek się 

obrócimy, jesteśmy zniechęcani do poważnego myślenia o życiu i jego wyzwaniach. 

Proponuje nam się proste rozwiązania – kup ten produkt, zastosuj się do kilku prostych 

rad, a będziesz szczęśliwy. 
 

Jednak takie szybkie i proste pomysły na 

życiowe problemy nie działają,                              

jeśli chcemy być naprawdę uczniami Chrystusa. 
 



Uczeni w Piśmie i faryzeusze przestrzegali wprawdzie bardzo rygorystycznie 

wszystkich przepisów Prawa, jednak Jezus wielokrotnie krytycznie odnosił się do ich 

postaw. Swoim uczniom postawił znacznie wyższe wymagania. Powiedział, że jeśli ich 

sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdą do 

królestwa niebieskiego (Mt 5,20).  

 

Tak więc samo skrupulatne przestrzeganie litery Prawa również nie jest drogą uczniów 

Chrystusa. 

 Do czego więc wzywa nas Jezus? 

 Czym mamy się kierować? 

 Jak ma wyglądać nasza sprawiedliwość?  

 

Komentując piąte przykazanie Dekalogu, Jezus mówi, żebyśmy nie tylko nie zabijali 

się wzajemnie, ale nawet nie gniewali się jedni na drugich, żebyśmy nie zwlekali z 

przebaczeniem i nie ranili się słowami. Wydaje się więc, że sprawiedliwość, o której 

mówi Jezus, to czynienie wszystkiego z miłością. To także kwestia ofiarnego 

dawania, szybkiego przebaczania i panowania nad językiem. 

 

Oczywiście, nie jest to łatwe: mamy wznieść się ponad swoje ludzkie wady i słabości, 

i kochać ludzi tą miłością, jaką umiłował nas Jezus. On daje nam swoją łaskę, ale wybór 

drogi Jego sprawiedliwości należy do nas. 

 

Czy jest ktoś, komu powinieneś przebaczyć, ale nie potrafisz? A może żywisz w 

stosunku do kogoś gniew lub urazę? Proś Jezusa, aby pomógł ci dziś przybliżyć się choć o 

jeden krok do Jego sprawiedliwości, abyś choć odrobinę bardziej mógł kochać swoich 

braci i siostry w Chrystusie – a także swoich nieprzyjaciół. Jeśli będziesz prosić o to 

Jezusa, On ci na pewno pomoże. 

 

„Jezu, naucz mnie być miłosiernym, jak Ty jesteś miłosierny”. 

 

1 Krl 18,41-46   Ps 65,10-13 
 

 

 

 



 

Szkoła 
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15 czerwca 2018                           

Lekcja  173                                Temat:     Wzrok zwróć na Jezusa 
(Mt 5,27-32:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(27) Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! (28) A Ja wam 

powiadam:  

Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się                  

w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 

 (29) Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i 

odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich 

członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. (30) I jeśli 

prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. 

Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby 

całe twoje ciało miało iść do piekła. (31) Powiedziano też: Jeśli kto chce 

oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. (32) A ja wam 

powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - 

naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się 

cudzołóstwa. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jedno spojrzenie – czasami wystarczy tylko tyle, by doprowadzić do grzechu. 

Pożądliwość, chciwość, gniew – wiemy, jak wielki wpływ mają na nas te 

nieuporządkowane uczucia. Niekiedy zniechęcamy się, widząc, jak łatwo grzeszne i 

nieczyste myśli znajdują drogę do naszych serc i prowadzą nas do grzechu. Tak, jedno 

spojrzenie może poprowadzić nas w dół drogą pokusy. 

 

   Pamiętajmy jednak, że nasze oczy mogą nie tylko 

wpakować nas w tarapaty, ale również nas z nich 

wyprowadzić. W jaki sposób? Kiedy skierujemy je gdzie 

indziej. 



 

Przypuśćmy, że podziwiasz nowy samochód sąsiada i zaczynasz być niezadowolony 

ze swojego. Czujesz, jak rodzi się w tobie pokusa zazdrości i chciwości. Kiedy ją sobie 

uświadomisz, odwróć oczy od obu samochodów i pomyśl o ludziach, którzy nie mają 

dostatecznej ilości jedzenia, nie mówiąc już o bezpiecznym środku transportu. Spróbuj 

wzbudzić w sobie wdzięczność za wszystko, co masz, zamiast koncentrować się na tym, 

czego w twoim mniemaniu ci brakuje. (...) 

 

Niezależnie od tego, w jakiej jesteś sytuacji, 

zwróć swój wzrok na Jezusa. 
 

Zatrzymaj się na chwilę i popatrz na krzyż.  

 

 
 

 

„Jezu, oddaję Ci wszystko, co rywalizuje z Tobą o moją uwagę.                                         

W chwilach walki naucz mnie kierować wzrok na Twój krzyż”. 

 

1 Krl 19,9a.11-16   Ps 27,7-9.13-14 
 

 

 

 Niech on ci przypomni, jakie są 

pragnienia Boga wobec ciebie.  

 

 On sprowadzi cię z powrotem, jeśli 

zacząłeś zbaczać z drogi. 

 

 Zobacz, jak wiele uczynił, by dowieść 

ci swojej miłości i wierności, i pozwól 

Mu okazać ci tę miłość i wierność 

jeszcze raz! 

 



 

Szkoła 
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(1 Krl 19,19-21:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

(19)[Eliasz] stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: 

dwanaście par [wołów] przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, 

podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. (20) Wówczas Elizeusz 

zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział:  

Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, 

abym potem poszedł za tobą. 

On mu odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem? (21) Wtedy 

powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie 

wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się              

i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Oto symbol radykalnej zmiany życia – Elizeusz, który dotąd 

chodził za pługiem, teraz idzie za prorokiem. Był do tego stopnia przekonany, że Bóg 

powołuje go na ucznia Eliasza, że spalił drewniane narzędzia, którymi posługiwał się dotąd 

w pracy. Oglądanie tego, jak ogień pochłania jarzmo wołów, musiało być dla niego 

mocnym przeżyciem. Pomogło mu to postawić kolejny krok na drodze wiary.  
 

Jego historia uświadamia nam, że pójście za Panem wymaga ofiary. Trzeba czasem 

zerwać z przeszłością, by rozpocząć nowy etap. Elizeusz prawdopodobnie nie skupiał się na 

tym, co zostawiał za sobą, lecz patrzył przed siebie, ufając Bożej obietnicy nowego 

początku. Chociaż nie wiedział, co kryje w sobie przyszłość, ufał, że Pan się o niego 

zatroszczy. Zamiana orki na głoszenie słowa Bożego była trudnym zadaniem, ale Elizeusz 

ze wszystkich sił starał się wypełniać wolę Bożą. 

 

Zmiany życiowe mogą wymagać od nas podobnych ofiar co od Elizeusza.  

 



 
 

Często otwarcie się na nowe możliwości oznacza pozostawienie tego, co było dotąd: 

wyprowadzkę z domu rodzinnego po ślubie, pozostawienie dawnej pracy dla nowej, koniec 

życia we dwoje, gdy pojawia się pierwsze dziecko. Nawet drobne rzeczy, jak nowy rozkład 

zajęć czy nowa znajomość, pociągają za sobą zmianę jakiegoś aspektu naszego 

dotychczasowego życia. Możemy wtedy, jak Elizeusz, spojrzeć przed siebie i zaufać, że 

Bóg przeprowadzi nas do nowej rzeczywistości.  

 

Mając pewność, że Bóg jest z nami, możemy śmiało postawić kolejny krok w wierze. 

Przypuszczalnie także i dzisiaj pozostawisz coś za sobą, aby rozpocząć coś nowego. Może 

nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak często to czynisz. Już sam akt rozpoczęcia nowego dnia 

daje ci ku temu okazję! A kiedy zmiana będzie wymagała ofiary, pamiętaj o Elizeuszu i 

jego płonącym jarzmie.  

 

Za jego przykładem ofiaruj siebie Panu. Pomyśl, że poświęcasz swoje życie i swoje 

talenty na Jego służbę, jak to uczynił Elizeusz. A każda taka ofiara, mała czy wielka, jest 

cenna w oczach Boga. 

 

„Oto jestem, Jezu!                                                                                                

Jestem gotów przyjąć wszystko, co dla mnie na dzisiaj przygotowałeś”. 

 

Ps 16,1-2.5.7-10     Mt 5,33-37 
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(Mk 4,26-34:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(26) Mówił dalej: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś 

nasienie wrzucił w ziemię. (27) Czy śpi, czy czuwa,  

we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, 

 on sam nie wie jak. (28) Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw 

źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. (29) A gdy stan zboża 

na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. (30) Mówił 

jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 

przedstawimy? (31) Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je 

wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. (32) Lecz 

wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak 

że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. (33) W wielu takich 

przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli /ją/ rozumieć. (34) A bez 

przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim 

uczniom. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Przypowieść Jezusa o ziarnku gorczycy przywołuje na pamięć fragment z Księgi 

Ezechiela o gałązce zasadzonej przez Boga na wysokiej górze, która stała się 

wspaniałym cedrem przynoszącym liczne owoce i dającym schronienie ptactwu.  
 

Krzak gorczycy i drzewo cedrowe są symbolami królestwa, które Bóg przygotował dla 

swego ludu. Jezus rozpoczął swą działalność publiczną od ogłoszenia, że to królestwo już 

nadchodzi (Mk 1,15). 

Choć maleńkie, ziarno gorczycy wsiane w ziemię wyrasta i „wypuszcza wielkie 

gałęzie” (Mk 4,32). Podobnie delikatna gałązka cedrowa staje się „cedrem wspaniałym” 

(Ez 17,23). Także proces gromadzenia przez Boga wszystkich ludzi w swoim królestwie 

jest często niezauważalny. Jeśli jednak postępujemy „według wiary” (2 Kor 5,7), możemy 

widzieć w tym dzieło Boga, który sam doprowadzi je do wspaniałego końca. 



Czasem upadamy na duchu, nie dostrzegając wokół siebie znaków królestwa Bożego. 

Przypowieść o zasiewie (Mk 4, 26-29) pokazuje, że między zasianiem ziarna a nadejściem 

żniw musi upłynąć czas potrzebny, by mogły zajść naturalne procesy życiowe, kiedy to 

ziarno kiełkuje i rośnie. W ciągu jednego dnia nie da się zauważyć wielkich zmian, ale w 

stosownej porze ziarno dojrzewa do zbiorów. 

 

Podobnie postęp w ustanawianiu królestwa Bożego może wydawać się powolny, a 

nawet niedostrzegalny. Bóg wyznaczył jednak właściwy czas, w którym dzieło zostanie 

zakończone, a cały Jego lud zgromadzi się wokół Niego. Do nas należy wypełnianie tego, 

do czego wzywa nas Bóg, abyśmy w dniu sądu otrzymali „zapłatę za uczynki dokonane 

w ciele, złe lub dobre” (2 Kor 5,10). 

 

Zło obecne w świecie wydaje się nam czasem nie do pokonania. A jednak możemy 

być pewni, że plan Boga zostanie zrealizowany do końca. Pamiętajmy o mocy płynącej ze 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Dzięki Jego zwycięstwu nad grzechem i śmiercią 

świat został odnowiony, a królestwo Boże przybliżyło się. Ufając tej mocy, możemy 

cierpliwie oczekiwać przyjścia Pana i dopełnienia rozpoczętego przez Niego dzieła. 

 

„Jezu, Ty jesteś ziarnem nowego życia, zasianym w naszych sercach. Pomóż 

nam wypełniać Twoją wolę i cierpliwie czekać na nadejście Twojego królestwa ”. 

 

Ez 17,22-24     Ps 92,2-3.13-16    2 Kor 5,6-10 


