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Iz 65,17-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się 

wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, 

będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z 

Jerozolimy wesele i z jej ludu - radość.  Rozweselę się z Jerozolimy i 

rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów 

płaczu ni krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego 

żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy 

umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. (Zbudują 

domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wszyscy widzieliśmy, jak wiele cierpienia w naszych rodzinach i wspólnotach 

spowodowała pandemia Covid-19. Jednak nawet w „normalnych” czasach dotykają 

nas choroby i nieszczęścia, zerwane relacje i bolesne straty.  

W takich chwilach możemy znajdować pociechę w Piśmie Świętym.  

Niektóre fragmenty podsuwają nam słowa, jakimi możemy wyrazić Panu swój 

ból, podczas gdy inne, jak dzisiejsze pierwsze czytanie, zapewniają nas, że pewnego 

dnia wszystko zostanie odnowione.  

Weźmy, na przykład, psalmy Dawida – wiele z nich to psalmy lamentacyjne. 

Pokazują one, że mamy prawo wyrażać przed Panem swoją rozpacz, zagubienie i 

ból. Dawid nie powstrzymywał swoich uczuć. Ośmielał się zadawać pytania, które 

mogły wydawać się zuchwalstwem. Jednak po wylaniu żalów swego serca często 

kończył wyznaniem ufności w to, że przyjdzie dzień, w którym Bóg zaprowadzi 

sprawiedliwość.  

Dawid nie miał jeszcze do dyspozycji takich natchnionych tekstów jak dzisiejszy 

fragment z proroka Izajasza, ale my mamy.  



Ten i podobne wersety biblijne przypominają o naszej niebieskiej ojczyźnie, gdzie 

nie będzie już cierpienia ani smutku. Zapowiadają czas, kiedy każda łza zostanie 

otarta, a każda relacja uzdrowiona. Jako chrześcijanie wierzymy, że słowa te 

wypełniły się w Jezusie.  

On obiecał przygotować dla nas miejsce – miejsce wiecznego szczęścia 

dla każdego, kto w Niego uwierzy (J 14,2- 3; Ap 21,4).  

Obiecał nam miejsce przy sobie, gdzie nie będzie już cierpienia, a jedynie radość i 

szczęście.  

 Może straciłeś ukochaną osobę i ten czas jest dla ciebie kolejnym 

przypomnieniem, jak trudna jest twoja droga.  

 Może właśnie teraz zmagasz się z jakimś bolesnym i trudnym wyzwaniem, 

które nagle na ciebie spadło, i nie wiesz, co z tego wyniknie.  

Bóg zna twoją sytuację. On zachęca cię, abyś opowiedział Mu o tym, co cię 

gnębi, nawet jeśli wydarzyło się to już dawno temu.  

Mówi do ciebie:  

Dziecko moje umiłowane, jesteś w moich dłoniach, zaufaj Mi. Pewnego dnia 

wszystko to zostanie odnowione. Nie martw się, jeśli trudno ci w to uwierzyć, ale 

uchwyć się mocno obietnicy Jezusa, że On jest z tobą. Przynieś Mu swoje 

pytania i wszystko, co dla ciebie ważne. A On przypomni ci o tym wspaniałym 

dniu, kiedy zobaczysz Go twarzą w twarz.  

 

„Panie, pomóż mi zaufać Ci na drodze do nieba.” 

 

Ps 30,2.4-6.11-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 4,43-54 

 

 Po dwóch dniach wyszedł stamtąd do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok 

nie doznaje czci we własnej ojczyźnie.  Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy 

przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni 

bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie 

przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, 

którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z 

prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do 

niego: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie.  Powiedział do Niego 

urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko.  Rzekł do niego Jezus: Idź, 

syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z 

powrotem.  A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego 

żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: Wczoraj około godziny 

siódmej opuściła go gorączka.  Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus 

rzekł do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak 

uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. 
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Ez 47,1-9.12 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (1) Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto 

wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia 

strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej 

strony świątyni na południe od ołtarza. (2) I wyprowadził mnie przez bramę 

północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, 

skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, 

na południe od ołtarza. (3) Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku 

wschodnim; miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył tysiąc łokci i kazał mi 

przejść przez wodę; woda sięgała aż do kostek. (4) Następnie znów odmierzył 

tysiąc [łokci] i kazał mi przejść przez wodę: sięgała aż do kolan; i znów odmierzył 

tysiąc [łokci] i kazał mi przejść: sięgała aż do bioder; (5) i znów odmierzył 

jeszcze tysiąc [łokci]: był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż 

woda była za głęboka, była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można 

było przejść. (6) Potem rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? I 

poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. (7) Gdy się odwróciłem, oto po obu 

stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. (8) A On rzekł do mnie: 

Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach 

słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. (9) Wszystkie też istoty żyjące, od 

których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będą tam 

też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie 

uzdrowione.  A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu 

stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie 

więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, 

ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za 

pokarm, a ich liście za lekarstwo.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Sadownicy wiedzą z doświadczenia, że z roku na rok plony owoców z tych samych 

drzew mogą się bardzo różnić.  



Mogą ucierpieć z powodu suszy, szkodników czy niesprzyjających warunków 

glebowych, które mają wpływ na jakość zbiorów. Sadownicy prowadzą więc 

nieustanną walkę, a czas oczekiwania na kolejny zbiór owoców bywa bardzo 

stresujący.  

Nie inaczej dzieje się w naszym życiu duchowym.  

 Zdarzają się w nim okresy, kiedy jesteś pełen zapału do radosnego służenia 

Panu, przyjmowania z wdzięcznością Jego darów i dzielenia się nimi z 

ludźmi w swoim otoczeniu.  

 Kiedy indziej natomiast czujesz się wyczerpany, znużony i pusty. Na 

szczęście wizja proroka Ezechiela z dzisiejszego pierwszego czytania niesie 

nam nadzieję na każdy okres życia, niezależnie od naszego stanu.  

Wyobraź sobie przez chwilę, że brodzisz wraz z Ezechielem w krystalicznie 

czystym strumieniu wypływającym z… nieba. Otaczają was wszelkiego rodzaju 

drzewa – jabłonie, morele, grusze, czereśnie, mangowce, granatowce – obsypane 

dorodnymi owocami. Nigdy jeszcze nie widziałeś tak wspaniałego sadu!  

Jednak w największe zdumienie wprawia cię to, co Bóg mówi do ciebie i Ezechiela. 

Ten niewiarygodny sad zasilany jest niewyczerpanym, życiodajnym strumieniem 

Boga, który nigdy nie przestaje płynąć. Drzewa rosnące na obu jego brzegach nigdy 

nie są bezpłodne. Nieustannie wydają odżywczy owoc.  

W naszym życiu duchowym z pewnością doświadczymy posuchy i znużenia. 

Jednak wizja Ezechiela nie jest jedynie grą wyobraźni, ani nie dotyczy jakiejś odległej 

przyszłości.  

Mówiąc o darze Ducha – który już otrzymaliśmy – Jezus powiedział: „Jeśli ktoś 

jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!” (J 7,37).  

Ile razy więc doświadczasz duchowej posuchy – nawet codziennie czy co godzinę – 

Jezus chce, byś prosił Go o odnowienie twojego życia w Duchu.  

Stając dziś przed Bogiem na modlitwie obudź w sobie wiarę, że wchodzisz do Jego 

życiodajnego strumienia, nawet jeśli niczego szczególnego nie odczuwasz. Niech 

prawda o Jego bezwarunkowej, miłosiernej miłości podniesie cię na duchu i odnowi, 

abyś i ty już dziś wydał owoc dla Bożego królestwa.  

 

„Przyjdź, Duchu Święty. Napełnij mnie swoim życiem, abym wydał owoc.”  

 

Ps 46,2-3.5-6.8-9     

 



J 5,1-16 

 

(1) Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. (2) W 

Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, 

zaopatrzona w pięć krużganków. (3) Wśród nich leżało mnóstwo chorych: 

niewidomych, chromych, sparaliżowanych, /którzy czekali na poruszenie się 

wody. (4) Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto 

pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od 

tego, na jaką cierpiał chorobę/. (5) Znajdował się tam pewien człowiek, który już od 

lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. (6) Gdy Jezus ujrzał go leżącego i 

poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się 

zdrowym? (7) Odpowiedział Mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie 

wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, 

inny wchodzi przede mną. (8) Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje łoże i 

chodź! (9) Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże 

dnia tego był szabat. (10) Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat, nie 

wolno ci nieść twojego łoża. (11) On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, 

rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź. (12) Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci 

powiedział: Weź i chodź? (13) Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem 

Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. (14) Potem Jezus znalazł go w 

świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś 

gorszego nie przydarzyło. (15) Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go 

uzdrowił. (16) I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat.  
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J 5,17-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (17) Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja 

działam. (18) Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie 

zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym 

Bogu. (19) W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca 

czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. (20) Ojciec 

bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe 

dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. (21) Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i 

ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. (22) Ojciec bowiem nie sądzi 

nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, (23) aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak 

jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go 

posłał. (24) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:  

Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma 

życie wieczne 

i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. (25) Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos 

Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. (26) Podobnie jak Ojciec ma życie w 

sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. (27) Przekazał Mu władzę 

wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. (28) Nie dziwcie się temu! 

Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą 

głos Jego: (29) a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, 

którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia. (30) Ja sam z siebie nic 

czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam 

bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał. 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Określenie „życie wieczne” zwykle kojarzy nam się z niebem i szczęściem, jakie 

oczekuje nas po śmierci. Jednak w Ewangelii Jana – a zwłaszcza w przytoczonym 

powyżej wersecie z dzisiejszego czytania – „życie wieczne” jest już teraz 

doświadczeniem tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa.  

Zastanówmy się nad tym, co to oznacza dla każdego z nas osobiście. Jak powiedział 

Jezus, kto wierzy w Niego „ze śmierci przeszedł do życia” (J 5,24) – przeszedł z 

niewoli grzechu do wolności życia w Chrystusie.  

Mając życie wieczne, możemy już teraz żyć w łasce Bożej. Żaden grzech nie jest 

zbyt wielki, by nie mógł zostać przebaczony. Zbawieni przez krzyż i 

zmartwychwstanie Jezusa, otrzymujemy odpuszczenie grzechów za każdym razem, 

gdy zwracamy się do Niego ze skruszonym sercem.  

Ponieważ mamy życie wieczne, nie musimy już pytać: Kim jestem? Czy moje życie 

ma sens?  

Wierzymy, że zostaliśmy stworzeni z miłości przez Ojca niebieskiego, który 

umiłował nas przed wiekami w Chrystusie, swoim Synu.  

Te podstawowe prawdy nadają naszemu życiu sens i kierunek. Wiemy, kim 

jesteśmy – synami i córkami Boga. I wiemy, kim mamy być – uczniami i uczennicami 

Chrystusa. Ponieważ mamy życie wieczne, cierpienie nie jest już bezsensowne.  

W modlitwie łączymy nasze cierpienia i ofiary z cierpieniami Chrystusa za tych, 

którzy najbardziej potrzebują Bożej łaski i miłosierdzia. Ufamy też, że Bóg zawsze 

potrafi wydobyć dobro nawet z naszych najcięższych trudności i prób.  

Ponieważ mamy życie wieczne, jesteśmy zjednoczeni z innymi wierzącymi. Czy 

przebywają jeszcze na ziemi, czy cieszą się już chwałą nieba, tworzymy z nimi jedną 

wspólnotę, ponieważ w każdym z nas żyje Chrystus. Śmierć cielesna nie rozdziela nas 

na zawsze.  

W tajemniczy sposób stanowimy jedno w Panu. Jezus powiedział, że „ożywia tych, 

których chce” (J 5,21). Daje życie tym, którym chce, i zechciał dać to życie tobie! 

Jest to życie, które nigdy się nie skończy, ponieważ sam Chrystus jest wieczny i żyje 

w tobie.  

Obyśmy rozpoczynali i kończyli każdy dzień uwielbieniem Boga                           

i dziękczynieniem za ten niewiarygodny i bezcenny dar! 

 

„Panie Boże, całym moim sercem dziękuję Ci za dar życia wiecznego!” 

 

Iz 49,8-15    Ps 145,8-9.13-14.17-18 
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J 5, 31-47 (Biblia Tysiąclecia) 

 

      Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby 

prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że 

sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy.  

Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie.  Ja nie zważam na 

świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i 

świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.  Ja mam świadectwo 

większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które 

czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o 

Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego 

oblicza;  nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w 

Tego, którego On posłał.  Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest 

życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.  A przecież nie chcecie przyjść 

do Mnie, aby mieć życie.  Nie odbieram chwały od ludzi,  ale wiem o was, że nie 

macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście 

Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli.             

Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie 

chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę 

przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie 

nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie 

bowiem on pisał.  Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom 

będziecie wierzyli? 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Według tradycji żydowskiej nawet sam Bóg zachowuje szabat jako dzień odpoczynku, 

ale z jednym wyjątkiem – także w szabat daje życie.  



Kiedy więc Jezus uzdrowił człowieka w szabat, faryzeusze protestowali, oskarżając 

Go o złamanie Prawa Mojżeszowego. Jednak Jezus udzielił im odpowiedzi, którą można 

odczytać następująco: Przywróciłem życie choremu, czy to wam nie mówi, kim jestem? 

W ten sposób powiedział, że działa tak samo, jak Bóg Ojciec (J 5,17) – daje życie. W jaki 

sposób to czyni? Uzdrawiając chorych, przywracając władzę w nogach chromym i wzrok 

ociemniałym.  

Na oczach prostego ludu, uczonych w Piśmie, faryzeuszów i kapłanów wypełniał 

proroctwa mesjańskie mówiące o tym, że nadejście Boga zostanie poprzedzone 

życiodajnymi znakami (Iz 35,4-6).  

Bóg nie przestaje działać aż po dziś dzień. 

Dzień po dniu daje życie swojemu ludowi – daje życie tobie! Czy widziałeś Jego 

działanie?  

 Ile razy doświadczasz uzdrowienia – z chorób fizycznych, zranień 

emocjonalnych czy pokręconych relacji – Jezus działa dając ci życie.  

 Ile razy zostajesz uwolniony od ciężaru grzechów i dostrzegasz przebłysk 

miłości Boga do ciebie, Jezus działa dając ci życie.  

A to działanie świadczy o tym, że Jezus jest Synem Bożym współistotnym Ojcu, czyli 

posiadającym z Nim jedną naturę. Świadczy o mocy Boga i Jego miłości do ciebie. Bóg 

nie jest związany ludzkimi ograniczeniami miejsca i czasu. Jezus wciąż działa dając ci 

życie, w tych miejscach i chwilach, w których tego potrzebujesz.  

Może dawać ci życie w szabat. Może dawać ci życie w czasie urlopu, w dzień ślubu, a 

także w zwyczajny czwartek. 

 Proś Go więc dziś, aby uwolnił cię od grzechu i dał ci życie w obfitości.  

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że wciąż udzielasz mi swego życia.” 

 

Wj 32,7-14    Ps 106,19-23 
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J 7,1-2.10.25-30 (Biblia Tysiąclecia) 

     

    Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli 

zamiar Go zabić. (2) A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów.  

    Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas  

poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. 

    Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: Czyż to nie jest Ten, którego usiłują 

zabić? (26) A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy 

naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? (27) Przecież my wiemy, skąd On 

pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. (28) A 

Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. 

Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, 

którego wy nie znacie. (29) Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie 

posłał. (30) Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, 

ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Na Święto Namiotów w Jerozolimie po prostu należało iść. Nie tylko dlatego, że było 

to najradośniejsze wydarzenie całego żydowskiego roku, ale ponieważ każdy dorosły 

mężczyzna miał obowiązek w nim uczestniczyć. Dla wszystkich było więc oczywiste, że 

Jezus powinien się tam pojawić. Jednak gdy Jego rodzina udała się na święto, On 

pozostał z tyłu.  

 Wiedział, że przywódcy religijni w Jerozolimie nastają na Jego życie.  

 Wiedział też, że Jego godzina – godzina wyznaczona przez Ojca, w której miał 

oddać swoje życie – jeszcze nie nadeszła.  



Chcąc jednak wypełnić religijny obowiązek, a jednocześnie uniknąć pojmania, udał się 

na święto „nie jawnie, lecz skrycie”. Jezus w żadnym momencie nie odstąpił od 

pełnienia woli Bożej. Jak wielokrotnie powtarzał, nie czynił niczego, „jeśli nie widział 

Ojca czyniącego” (zob. J 5,19).  

Polecił również nam, byśmy z taką samą gorliwością próbowali naśladować Jego 

samego. Powołanie do posłuszeństwa może być trudnym wyzwaniem! Sekretem 

powodzenia jest rozpoczynanie od rzeczy prostych.  

Pomyśl więc o tym, że  

Jezus ma dla ciebie jedynie miłość i dlatego                                      

możesz zaufać Mu do końca. 

Nie musisz się obawiać, że wyprowadzi cię na manowce. Nie zawsze będzie łatwo, nie 

wszyscy to zrozumieją, ale pójście za Jezusem nie pozostanie bez nagrody.  

A w sytuacjach, kiedy masz kłopoty ze zrozumieniem, czego Pan od ciebie pragnie, 

pociechą niech ci będzie świadomość, że On jest miłosierny. Nie odwróci się od nas, jeśli 

zmylimy drogę próbując iść za Nim! Wie, że czasami wszystko, na co nas stać, to pójść 

drogą, która wydaje się nam najlepsza.  

Jezus nigdy nie wykroczył poza plan Ojca ani nie brał spraw w swoje ręce, a dziś prosi 

nas o podobną postawę. Powierzmy Mu się tak, jak On zawierzył swoje życie Ojcu. 

Nawet jeśli nie wiemy, co przed nami, nawet jeśli droga jest trudna, ufajmy, że Pan nas 

poprowadzi. On prosi jedynie o to, byśmy byli na Niego otwarci.  

 

„Jezu, pomóż mi wiernie Cię naśladować i pełnić Twoją wolę.” 

 

Mdr 2,1a.12-22    Ps 34,17-21.23 
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J 7,40-53 (Biblia Tysiąclecia) 
 

    A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest 
prorokiem.  Inni mówili: To jest Mesjasz. Ale - mówili drudzy - czyż Mesjasz 
przyjdzie z Galilei?  Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z 
potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?  

 I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu.  

Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na 
Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do 
nich: Czemuście Go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt 
nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: 
Czyż i wy daliście się zwieść?  Czy ktoś zwierzchników lub faryzeuszów 
uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty.  Odezwał się 
do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do 
Niego: Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i 
zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, 
że żaden prorok nie powstaje z Galilei.  I rozeszli się - każdy do swego domu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jeśli korzystasz z mediów społecznościowych, prawdopodobnie często stykasz się z 

mocnymi, jednostronnymi komentarzami na wszelkie możliwe tematy – od polityki 

przez życie celebrytów po ruchy społeczne.  

Aby utrzymać zainteresowanie internautów, media te stosują algorytmy, które 

pozwalają wciąż dostarczać użytkownikom tego, co chcą usłyszeć. A to tylko 

utwierdza ich w wyznawanych poglądach i utrudnia przyjęcie bardziej wyważonego 

stanowiska.  

Chociaż w czasach Jezusa nie słyszano o mediach społecznościowych i 

stosowanych przez nie algorytmach, On również stykał się na co dzień z czymś 

podobnym – z hałaśliwym zgiełkiem opinii, krytyk i sprzecznych osądów.  



W powstałym zamęcie do wielu nie docierała ta wspaniała prawda, że Jezus jest 

Synem Bożym. Jednak nawet w obliczu takiego chaosu i przeciwności Jezus potrafił 

zachować pokój. Jak to było możliwe?  

Odpowiedź znajdujemy w jednym z kolejnych wersetów Ewangelii Jana, który 

mówi o tym, że po całym dniu pełnym napięć „udał się na Górę Oliwną” (J 8,1).  

Od czasów króla Dawida Góra Oliwna była dla pobożnych Żydów miejscem 

wytchnienia i modlitwy (2 Sm 15,30). Tam nie dochodził już zgiełk ludzkich osądów, 

wszelkie rozłamy schodziły na dalszy plan.  

Tam Jezus znajdował idealne warunki do rozmowy z Ojcem. Czas modlitwy 

odnawiał Jego siły i pomagał w dalszym pełnieniu misji. Przykład Jezusa pokazuje 

nam, jak bardzo my również potrzebujemy czasu i miejsca, gdzie możemy modlić się 

na osobności.  

 Może to oznaczać pójście na adorację lub Mszę świętą w dzień 

powszedni.  

 Może też oznaczać odejście choćby na kilka minut od ekranu telewizora 

czy komputera, aby się wyciszyć i zwrócić swą myśl ku Bogu. 

 Są różne sposoby na to, by wygospodarować sobie przestrzeń na modlitwę. To, 

gdzie ją znajdziemy i jak to zrobimy, ma drugorzędne znaczenie. Przede wszystkim 

pamiętajmy o tym, że jeśli Jezus potrzebował modlitwy, to z pewnością my także jej 

potrzebujemy.  

Spróbuj więc jutro rano zacząć dzień od modlitwy.  

Zanim sięgniesz po telefon, czy zaczniesz swoją codzienną krzątaninę,  

spędź trochę czasu ma swojej własnej „Górze Oliwnej”.  

Przebywaj kilka minut w obecności Ojca niebieskiego. Będziesz zdumiony, jak 

nawet krótka modlitwa wpłynie na cały twój dzień.  

 

„Panie, pomóż mi znaleźć spokojne miejsce, w którym będę mógł przebywać z 

Tobą.” 

 

Jr 11,18-20    Ps 7,2-3.9-12 
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J 8, 1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w 

świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas 

uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono 

na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, 

tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam 

takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli 

o co Go oskarżyć.  

Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi.  A kiedy w dalszym ciągu Go 

pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy 

rzuci na nią kamień.  I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi.  Kiedy to 

usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, 

aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus 

podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?              

A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. -  

Idź, a od tej chwili już nie grzesz. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Słowa Jezusa do kobiety pochwyconej na cudzołóstwie były czymś więcej niż 

ostrzeżeniem. Były też czymś więcej niż dobrą radą, by kobieta ustatkowała się i 

porzuciła grzeszne życie.  

 Słowa wypowiedziane do niej przez Jezusa – Słowo Boże, przez 

które wszystko się stało – były zarazem stwórcze i uzdrawiające.  

Dawały jej siłę do porzucenia dawnego sposobu życia i rozpoczęcia od nowa.  

Jest to jedna z wielu historii w Ewangelii Janowej opowiadająca o tym, jak Jezus 

obdarza kogoś uzdrowieniem i nowym życiem.  

 



 Powiedział do urzędnika królewskiego: „Idź, syn twój żyje” i chłopiec 

wyzdrowiał (J 4,50).  

 Do człowieka leżącego przy sadzawce Betsaida rzekł: „Wstań, weź swoje 

nosze i chodź!” i człowiek ten został uzdrowiony (J 5,8).  

 Przed grobem Łazarza zawołał: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” i Łazarz 

wyszedł żywy z grobu (J 11,43).  

Słowo Zbawiciela miało w sobie moc Bożą, która czyniła wielkie rzeczy.  

Jezus nie tylko odpuścił kobiecie jej grzech, ale – jak to zapowiadał prorok Izajasz 

w dzisiejszym pierwszym czytaniu – otworzył jej drogę wyjścia z pustyni grzechu 

odnawiając jej siły (Iz 43,19).  

Możesz przeżyć podobne doświadczenie przychodząc do Pana ze skruchą, 

zwłaszcza w sakramencie pojednania.  

Kiedy otwieramy przed Nim serca i sumienia, On wypowiada słowa uzdrowienia i 

odnowy. Pozwólmy Mu dokonać w nas czegoś nowego. Zaplanuj więc sobie czas na 

spowiedź wielkanocną. Zaufaj, że Ten, który powiedział: „Niechaj się stanie 

światłość!” (Rdz 1,3), jest gotów wypowiadać słowa uzdrowienia i mocy nad twoim 

poranieniem i słabością.  

Kiedy kapłan mówi, że Bóg udziela ci „przebaczenia i pokoju”, wiedz, że Jezus 

nigdy nie zmęczy się wypowiadaniem nad tobą tych słów. Za każdym razem, gdy do 

Niego przyjdziesz, możesz przyjąć umocnienie i łaskę, jaka jest ci potrzebna, by 

zacząć od nowa. 

 

„Jezu, daj mi tę łaskę, abym jak owa kobieta «poszedł i odtąd już nie 

grzeszył».” 

 

Iz 43,16-21    Ps 126,1-6     Flp 3,8-14 


