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 A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: 

Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: 

Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga 

swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim 

umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.  Jezus rzekł do niego:  

Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył.  

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim?  

 Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha 

i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i 

zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien 

kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył 

go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok 

niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, 

zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i 

pielęgnował go.  Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: 

Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż 

z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce 

zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i 

ty czyń podobnie! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wolelibyśmy pewnie, aby ten uczony w Prawie poprzestał na tym, co już osiągnął. 

Prawidłowo zidentyfikował największe przykazania – miłowania Boga całą swoją 

istotą, a bliźniego jak siebie samego. Wszystko szło świetnie. Sam Jezus go pochwalił! 

On jednak drążył temat dalej.  



Łukasz mówi nam, że czynił to, „chcąc się usprawiedliwić” (Łk 10,29). 

Sprawdzał, gdzie są granice przykazania, jak daleko musi się posunąć, aby zostać 

usprawiedliwionym.  

 Kto więc dokładnie kwalifikuje się do tych „bliźnich”, których jest 

on zobowiązany miłować?  

Czy Jezus westchnął, czy może podniósł oczy do nieba? Tego nie wiemy.  

Wiemy natomiast, że skorzystał ze sposobności, by opowiedzieć przypowieść o tym, 

iż przykazanie miłości nie ma granic. Miłość bliźniego obejmuje także troskę o obcych. 

Obejmuje pomoc nawet temu, w kim widzimy wroga, jak również podjęcie ryzyka dla 

kogoś, kto żyje na marginesie społeczeństwa.  

Wydaje się, że rozmówca Jezusa chciał złagodzić Prawo i wymigać się od trudnych 

obowiązków wobec bardziej potrzebujących lub mniej akceptowalnych bliźnich.                 

Nie potępiajmy go jednak szybko. Z pewnością każdy z nas zastanawiał się, jak wielki 

musi ponieść koszt, żeby móc uznać, że jest w porządku. Może my też próbujemy tak 

interpretować przykazania, żeby nie wymagały od nas zbyt dużego poświęcenia?  

Dlatego właśnie Jezus mówi nam, że aby wypełnić Jego prawo miłości, nie należy 

wyznaczać sobie żadnych granic. Ale  

 jak mamy naśladować dobrego Samarytanina?  

Zwracając uwagę na ludzi „leżących przy drodze”. Zacznijmy od tych, których 

mamy najbliżej. Zamiast mijać ich obojętnie, bądźmy wrażliwi na ich potrzeby – nawet 

tych, którzy nas dręczą i wystawiają na próbę naszą cierpliwość.  

Jeśli zaczniemy tak postępować, zobaczymy, że Duch Święty zacznie poszerzać 

nasze serca. Brzmi to bardzo poważnie, pamiętajmy jednak, że żyje w nas Duch Święty, 

który pomaga nam żyć Bożą miłością. Miłość Boga wprowadza nas w kontakt z Jego 

nieograniczonym miłosierdziem. A to miłosierdzie pomaga nam otwierać serca i ręce 

dla tych spośród naszych bliźnich, którzy najbardziej potrzebują miłości.  

 

„Jezu, pomóż mi przyjmować Twoje nieskończone miłosierdzie.                            

Naucz mnie kochać.” 

 

 

 

 

 

 



Jon 1,1--2,1.11 (Ps) Jon 2,3-5.8 

Jon 1 

(1) Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: (2) Wstań, idź do Niniwy - 

wielkiego miasta - i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje 

oblicze. (3) A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł 

okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do 

Tarszisz, daleko od Pana.(4) Ale Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr, i powstała 

wielka burza na morzu, tak że okrętowi groziło rozbicie. (5) Przerazili się więc żeglarze 

i każdy wołał do swego bóstwa; rzucili w morze ładunek, który był na okręcie, by 

uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo 

zasnął. (6) Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł mu: Dlaczego ty śpisz? 

Wstań, wołaj do Boga twego, może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy. (7) Mówili też 

[żeglarze] jeden do drugiego: Chodźcie, rzućmy losy, a dowiemy się, z powodu kogo to 

właśnie nieszczęście [spadło] na nas. I rzucili losy, a los padł na Jonasza. (8) Rzekli 

więc do niego: Powiedzże nam, < z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas? > Jaki 

jest twój zawód? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z którego jesteś narodu? (9) A 

on im odpowiedział: Jestem Hebrajczykiem i czczę Pana, Boga nieba, który stworzył 

morze i ląd. (10) Wtedy wielki strach zdjął mężów i rzekli do niego: Dlaczego to 

uczyniłeś? - albowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka przed Panem, bo im to 

powiedział. (11) I zapytali go: Co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się 

burzyć dokoła nas? Fale bowiem w dalszym ciągu się podnosiły. (12) Odpowiedział im: 

Weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ 

wiem, że z mojego powodu tak wielka burza powstała przeciw wam. (13) Ludzie ci 

starali się, wiosłując, zawrócić ku lądowi, ale nie mogli, bo morze coraz silniej burzyło 

się przeciw nim. (14) Wołali więc do Pana i mówili: O Panie, prosimy, nie dozwól nam 

zginąć ze względu na życie tego człowieka i nie obciążaj nas odpowiedzialnością za 

krew niewinną, albowiem Ty jesteś Pan, jak Ci się podoba, tak czynisz. (15) I wzięli 

Jonasza, i wrzucili go w morze, a ono przestało się srożyć. (16) Ogarnęła wtedy tych 

ludzi bojaźń przed Panem. Złożyli Panu ofiarę i uczynili śluby. 

Jon 2 

(1) Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach 

ryby trzy dni i trzy noce. (2) Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Pana 

Boga. (3) I mówił: W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z 

głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos. (4) Rzuciłeś mnie na 

głębię, we wnętrze morza, i nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twe morskie bałwany i fale 

Twoje przeszły nade mną. (5) Rzekłem do Ciebie: Wygnany daleko od oczu Twoich, 

<jakże choć tyle osiągnę, by móc> wejrzeć na Twój święty przybytek? (6) Wody objęły 

mnie zewsząd, aż po gardło, ocean mnie otoczył, sitowie okoliło mi głowę.  



(7) Do posad gór zstąpiłem, zawory ziemi zostały poza mną na zawsze. Ale Ty 

wyprowadziłeś życie moje z przepaści, Panie, mój Boże! (8) Gdy gasło we mnie życie, 

wspomniałem na Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie, do Twego świętego 

przybytku. (9) Czciciele próżnych marności opuszczają Łaskawego dla nich. (10) Ale ja 

złożę Tobie ofiarę, z głośnym dziękczynieniem. Spełnię to, co ślubowałem. Zbawienie 

jest u Pana. (11) Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd. 
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Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, 

wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam.  Jonasz wstał i poszedł do 

Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni 

drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze 

czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona.  

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory 

od największego do najmniejszego.  Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z 

tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego 

dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co następuje: Ludzie i zwierzęta, bydło i 

trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją.  Niech obloką się w wory - 

<ludzie i zwierzęta> - niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci się od 

swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami. Kto wie, 

może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie 

zginiemy? Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I 

ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Prorok Nahum mówił o Niniwie: „Biada miastu krwawemu! Całe kłamliwe i 

grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. (…) I mnóstwo poległych, i moc trupów” 

(Na 3,1.3).  

Podstawowym zadaniem jej króla było prowadzenie kampanii wojennych na cześć 

Aszura, asyryjskiego boga wojny. Asyryjczycy byli bezwzględnym i niszczycielskim 

ludem żyjącym w szybko rosnącym imperium.  

To bardzo ważne informacje, o których musimy pamiętać czytając Księgę Jonasza, 

ponieważ bez nich nie będziemy w stanie w pełni docenić jej przesłania o tym, że słowo 

Boże ma moc przemienić serce i życie człowieka.  

 Skąd wiemy, że w centrum znajduje się tu słowo Boże, a nie Jonasz?  



Stąd że Jonasz nie był nikim szczególnym. Dlaczego barbarzyńscy wojownicy mieliby 

przyjmować nieproszone ostrzeżenia od obcego, nieznanego w mieście człowieka? 

Jonasz nie miał żadnych dowodów na prawdziwość swoich słów, a uwzględniając 

sukcesy militarne Asyrii, rychłe zniszczenie Niniwy wydawało się nieprawdopodobne. 

Co więcej, jego przesłanie nie pochodziło od Aszura, ani od żadnego innego pogańskiego 

boga.  

Mimo to, gdy Jonasz wykrzyczał dokładnie te słowa, które otrzymał od Boga – że 

potężne miasto Niniwa za czterdzieści dni zostanie zburzone, jeśli jego mieszkańcy się 

nie nawrócą – Niniwijczycy uwierzyli mu (Jon 3,4).  

Król ubrał się w wór, usiadł w popiele i nakazał: „Niechaj każdy odwróci się od 

swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami” (Jon 

3,8). Zarządził post nie tylko dla ludzi, ale nawet dla bydła i owiec (Jon 3,7).  

Co za zaskakujący skutek!  

Księga Jonasza objawia nam przede wszystkim to, że  

słowo Boże, wypowiadane przez zwykłego człowieka, jest mocne i 

skuteczne. Przemienia serca. Nawraca grzeszników. Prowadzi ludzi do 

skruchy. Niczego nie wymusza, a przynosi pożądane skutki.  

Zastanawiając się nad tym, pomyśl również, że żywe i skuteczne słowo Boże ma moc 

samo z siebie także i dzisiaj. Nigdy więc nie lekceważ wartości dzielenia się słowem 

Bożym z innymi. Jeśli Bóg przynagla cię do przekazania komuś Jego słowa, pamiętaj, że 

to przesłanie, a nie jego przekaziciel, przemienia serce i życie człowieka. I dziękuj za to 

Bogu!  

 

„Panie, daj mi odwagę głoszenia Twojego słowa.” 

 

Ps 130,1-4.7-8    Łk 10,38-42 

  

W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem 

Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u 

nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych 

posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra 

zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła.  A Pan jej 

odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało albo> 

tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. 
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 Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się.  

Modlił się przeto do Pana i mówił: Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na 

myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo 

wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący 

się nad niedolą.  Teraz Panie, zabierz, proszę, duszę moją ode mnie, albowiem 

lepsza dla mnie śmierć niż życie. Pan odrzekł: Czy uważasz, że słusznie jesteś 

oburzony? Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego stronie wschodniej, 

tam uczynił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w 

mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem po to, by 

cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył 

[tym] krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, 

aby uszkodził krzew, tak iż usechł. A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg 

gorący, wschodni wiatr. Słońce prażyło Jonasza w głowę, tak że osłabł. Życzył 

więc sobie śmierci i mówił: Lepiej dla mnie umrzeć aniżeli żyć. Na to rzekł Bóg do 

Jonasza: Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? Odpowiedział: 

Słusznie gniewam się śmiertelnie.  Rzekł Pan: Tobie żal krzewu, którego nie 

uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż Ja nie 

powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej 

niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, 

a nadto mnóstwo zwierząt? 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jonasz sądził, że ma wszelkie powody ku temu, by oburzać się na Pana.                                  

Po niebezpiecznej wyprawie do Niniwy, podczas której przekazał Boże ostrzeżenie, nie 

mógł zrozumieć, dlaczego Bóg nie spełnił swojej groźby zniszczenia miasta.  

Bez ogródek też wyraził Bogu swoją irytację i gniew! Prawdopodobnie wszyscy 

mieliśmy w życiu sytuacje, kiedy czuliśmy się oburzeni na Boga.  



Jednak w przeciwieństwie do Jonasza, nie zawsze czujemy się przed Nim na tyle 

swobodnie, by powiedzieć Mu, co czujemy. Może uważamy, że to grzech gniewać się na 

Boga. Ale gniew jest uczuciem, a uczucia nie są ani dobre, ani złe. Liczy się to, co z nimi 

zrobimy.  

A najlepsze, co możemy zrobić, to porozmawiać z Panem                                            

o naszych uczuciach. 

Kiedy rozpala się w nas gniew, możemy potraktować to tak, jak świecącą się 

kontrolkę na tablicy rozdzielczej samochodu – może Bóg właśnie chce nam objawić coś, 

co dzieje się „pod maską”, czyli co kryje się za naszymi uczuciami.  

Cokolwiek dzieje się w naszym wnętrzu, Bóg może to uzdrowić. Kiedy jesteśmy z 

Nim, On może skonfrontować nas z tym, co nas niszczy. Gniew jest często reakcją na 

wyrządzoną nam krzywdę czy przykrość.  

Może, jak Jonasz, czujemy się w jakiś sposób zdradzeni przez Boga. Może czujemy 

się zawiedzeni, a może wydaje nam się, że On wcale się o nas nie troszczy.  

Jednak Bogu naprawdę na nas zależy. On troszczy się o każdy włos na naszej głowie, 

każde uderzenie naszego serca. Ważne są dla Niego także nasze uczucia i dlatego 

pragnie, byśmy szczerze z Nim o nich rozmawiali. Wtedy będzie mógł rozpocząć w nas 

proces uzdrowienia i odnowy.  

Tak właśnie postąpił z Jonaszem udzielając mu lekcji za pośrednictwem krzewu 

rycynusowego (Jon 4,5-11). To samo uczyni dla nas, jeśli będziemy Mu ufać i 

uwierzymy, że nawet gdy my jesteśmy na Niego oburzeni, On nigdy nie oburza się na 

nas.  

 

„Panie, kiedy czuję się oburzony na Ciebie, daj mi odwagę powiedzenia Ci 

o tym, abym mógł doświadczyć Twego uzdrawiającego dotyku.” 

 

Ps 86.3-6.9-10    Łk 11,1-4 

 

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z 

uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów.  A On 

rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; 

niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam 

na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, 

kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. 
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 Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela,  

pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy 

chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu 

podać.  Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już 

zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie.  

Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego 

przyjacielem, to z powodu natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. (9) Ja wam 

powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a 

otworzą wam.  Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a 

kołaczącemu otworzą.  

Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o 

rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu 

skorpiona?  

 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o 

ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czy czułbyś się komfortowo budząc kogoś o północy, by poprosić go o przysługę? 

Prawdopodobnie odważyłbyś się na to tylko w stosunku do bliskiego przyjaciela – kogoś, 

komu zależy na tobie na tyle, by potraktować twój problem jako swój własny. Masz 

całkowite zaufanie do tej osoby i wiesz, że nigdy cię nie zawiedzie. Tak więc nawet jeśli 

będziesz musiał bębnić w drzwi, masz pewność, że one się w końcu otworzą!  

To właśnie taką intymną więź porozumienia między bliskimi przyjaciółmi Jezus uczynił 

obrazem relacji z Ojcem niebieskim.  

 



 Jak więc wygląda taka przyjaźń, która pozwala bez wahania stanąć u 

czyichś drzwi o północy?  

Oto kilka z jej cech:  

Wrażliwość. Bliscy przyjaciele otwierają przed sobą serca odsłaniając trudne, bolesne 

sprawy. Ofiarują sobie nawzajem swoją obecność i współczucie, mobilizują do działania, 

pomagają odzyskać humor.  

Częsty kontakt. Jest dla nas czymś naturalnym wzięcie do ręki telefonu i 

zadzwonienie do przyjaciela – czy odebranie telefonu od niego – gdy coś wydarza się w 

naszym życiu. Przyjaciele chcą dzielić się ze sobą tym, co przeżywają, na dobre i na złe.  

Zaufanie. Dobrzy przyjaciele znają i cenią sobie wartość i wierność drugiej osoby, 

toteż wzajemne zaufanie przychodzi im w sposób naturalny.  

Wzajemna pomoc. Przyjaciele troszczą się nawzajem o swoje potrzeby, ponieważ 

pragną dla siebie wszystkiego co najlepsze. Są gotowi do pomocy, gdy druga osoba o to 

poprosi, bez liczenia i porównywania, kto uczynił więcej.  

Cechy bliskiej przyjaźni tu, na ziemi, układają się w bardzo dynamiczny, konkretny 

obraz miłości. Jest tak, jak w przypowieści Jezusa, gdzie wybudzony z głębokiego snu 

mężczyzna dzieli się rodzinnymi zapasami, ponieważ dobija się do drzwi jego przyjaciel, a 

nie dlatego, że lubi być budzony o północy.  

Twój  

Ojciec niebieski pragnie właśnie takiej, dynamicznej i konkretnej 

przyjaźni z tobą. 

On jest twoim najbliższym przyjacielem, nawet jeśli czasem musisz trochę poczekać, 

zanim otworzy drzwi. Jezus zachęca nas, byśmy w takich sytuacjach nie dawali za wygraną, 

nie przestawali ufać i nie przestawali prosić Ojca o to, czego potrzebujemy. Ponieważ On, 

prędzej czy później, udzieli nam wszystkich dobrych darów!  

 

„Ojcze, daj mi tę łaskę, abym ufał Ci bardziej niż moim najbliższym 

przyjaciołom.” 

 

Ml 3,13-20a     Ps 1,1-4.6 
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Łk 11.15-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca 

złe duchy.  Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z 

nieba.  On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie 

skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.  Jeśli więc i szatan z sobą jest 

skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba 

wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez 

kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.  A jeśli  

Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do 

was królestwo Boże.  

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz 

gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której 

polegał, i łupy jego rozda.  

 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.  

Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, 

szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: Wrócę do swego domu, skąd 

wyszedłem.  Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i 

bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.                 

I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Obraz, którym posłużył się Jezus, mógł skojarzyć się słuchaczom z dwoma fragmentami 

Biblii hebrajskiej.  

Zawarte w nich historie ukazują – w spektakularny sposób – triumf Boga nad wrogami 

oraz Jego miłość do ludu.  

Pierwszy z nich pochodzi z Księgi Wyjścia. Przerażeni plagami, spuszczonymi za 

pośrednictwem Mojżesza na Egipt, czarownicy powiedzieli do faraona: „Palec to Boży” 

(Wj 8,15). Ostatecznie żelazna wola faraona została złamana i wypuścił lud Boży z niewoli.  



 

Drugi fragment pochodzi z Księgi Daniela. Kiedy król babiloński Baltazar sączył wino z 

kielicha zrabowanego ze świątyni jerozolimskiej, nagle ukazały się „palce ręki” (Dn 5,5) 

wypisujące wyrok na ścianie pałacu. Zaledwie parę godzin później Babilon został złupiony, 

a Baltazar zrzucony z tronu.  

Kiedy więc w Ewangelii Jezus porównuje szatana do mocarza strzegącego swojego 

pałacu, możemy wyobrazić sobie faraona czy Baltazara siedzących na tronach i 

uciskających lud Boży.  

Ale też pamiętajmy, że szatan, podobnie jak ci butni władcy, został już obalony i 

wyrzucony przez „mocniejszego od niego” (Łk 11,22). Przez Jezusa, który uczynił to 

„palcem Bożym” (Łk 11,20)!  

Przeciwko takiej władzy nie ma mocnych! Jezus jest po prostu o wiele potężniejszy od 

szatana.  

W czasie swego ziemskiego życia Jezus przy wielu okazjach wchodził w kontakt z 

szatanem i złymi duchami. Przypomnijmy sobie, jak wyrzucał demony i odpierał pokusy na 

pustyni. Jednak największy konflikt – i największe zwycięstwo – miały miejsce na krzyżu.  

Tam Jezus obalił panowanie szatana i „jawnie wystawił na pokaz” swoich wrogów (Kol 

2,15).  

I nie uczynił tego podejmując walkę, lecz poprzez najpokorniejszy, najbardziej potężny 

akt ofiarnej miłości, jaki kiedykolwiek oglądał świat.  

Spróbuj dziś znaleźć kilka chwil, by uwielbić 

Jezusa za Jego zwycięstwo na krzyżu. 

Pamiętaj, że nie musisz już obawiać się złego, ponieważ Jezus,  największy mocarz, żyje 

w tobie. On może obronić cię „palcem Bożym”.  

 

„Jezu, wysławiam Cię za to, że zwyciężyłeś szatana i wszystkie jego knucia.” 

 

Jl 1,13-15; 2,1-2     Ps 9,2-3.6.16,8-9 
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Łk 11,27-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione 

łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież  

błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego 

i zachowują je. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go 

przestrzegają. (Łk 11,28) 

W Ewangelii Łukasza znajdujemy kilka pięknych fragmentów o Maryi.  

Bez Łukasza nie dowiedzielibyśmy się o zwiastowaniu czy nawiedzeniu, nie 

mielibyśmy pięknego hymnu Magnificat. Jednocześnie ten sam Łukasz ukazuje nam 

Jezusa, który wydaje się upominać kogoś, kto błogosławi Maryję (Łk 11,27-28). Czy 

rzeczywiście?  

Jezus tak naprawdę nie próbował zdyskredytować Maryi – On Ją kochał!  

Wskazał raczej na prawdziwy powód, dla którego Maryja stała się 

błogosławioną – była posłuszna słowu Bożemu.  

I chociaż Maryja nie odczuwała skutków grzechu pierworodnego, musiała nauczyć się 

odczytywać i rozumieć słowo Boże oraz żyć nim na co dzień. Jak więc to robiła?  

Maryja była uważna. Maryja już w młodości słuchała Biblii hebrajskiej, potrafiła więc 

wsłuchiwać się w głos Boga. Nie spodziewała się wprawdzie anielskiego posłańca, ale 

była otwarta na słowo Boga, w jakiejkolwiek formie ono do Niej przychodziło. 

Rozważała je, nawet gdy go do końca nie rozumiała (Łk 1,29; 2,19.51).  



My także, jak Maryja, rozważajmy słowo Boże, które 

przychodzi do nas w Piśmie Świętym, przez Kościół, w ciszy 

naszych serc. 

I rozważajmy je także wtedy, gdy nie od razu udaje nam się je zrozumieć. Maryja była 

posłuszna. Maryja nie tylko powiedziała Bogu „tak”, ale pełniła Jego wolę przez całe 

życie.  

Na uczcie weselnej w Kanie powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek 

wam powie” (J 2,5).  

Widząc, z jaką pewnością to powiedziała, słudzy posłuchali Jej polecenia. Z jakim 

skutkiem? Woda stała się winem, którego starczyło dla wszystkich weselników. 

Podobnie gdy my okazujemy posłuszeństwo słowu Boga, Jego błogosławieństwo 

rozlewa się na nasze rodziny i jeszcze dalej. Maryja była wytrwała.  

To, że była błogosławiona, nie uchroniło Maryi przed cierpieniem (Łk 2,35). Zdawała 

sobie sprawę, że posłuszeństwo słowu Boga będzie ją kosztować, ale nie zachwiała się w 

wierze.  

Przeszła za Jezusem całą drogę krzyżową. Zjednoczona na Kalwarii ze swoim Synem, 

czerpała pociechę z faktu, że właśnie dokonuje się zbawienie. Kiedy wytrwale znosimy 

cierpienie, Jezus jest blisko nas – i obiecuje, że nasze posłuszeństwo przyniesie 

niewyobrażalny owoc.  

 

„Maryjo, módl się za mnie, abym był dziś posłuszny słowu Boga.” 

 

Jl 4,12-21     Ps 97,1-2.5-6.11-12 
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Mk 10,17-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na 

kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 

wieczne?   

Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam 

Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 

fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę.  On Mu rzekł: Nauczycielu, 

wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości.  

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, 

sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. 

Potem przyjdź i chodź za Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł 

zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.  

 Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest 

bogatym wejść do królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz 

Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, 

którzy w dostatkach pokładają ufność>.  Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 

ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.  

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może 

się zbawić?  

Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga 

wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy 

wszystko i poszliśmy za Tobą.  Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: 

Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z 

powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, 

braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie 

przyszłym. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Oczywiście, że uczniowie byli zdziwieni!  

Jezus powiedział im właśnie, że bogatym będzie szczególnie trudno wejść do 

królestwa niebieskiego. Zaprzeczało to wszystkiemu, w co dotąd wierzyli.  

W starożytnym judaizmie istniało mocne przekonanie, że bogactwo materialne jest 

znakiem Bożego błogosławieństwa.  

A jednak Jezus poleca bogatemu młodzieńcowi wyrzec się majątku i wejść do 

grona ubogich. O co Mu chodzi?  

Po pierwsze, zauważmy, że Jezus nie potępia młodzieńca za jego bogactwo. 

Wręcz przeciwnie, Ewangelista Marek podaje nam, że Jezus „spojrzał na niego z 

miłością” (Mk 10,21). Z pewnością docenił jego pragnienie podobania się Bogu oraz 

wierność w zachowywaniu przykazań.  

Tak właśnie Jezus patrzy na każdego, kto stara się pełnić Jego wolę, niezależnie od 

tego, czy jest to człowiek zamożny czy nie.  

Po drugie, to nie Jezus odrzucił młodzieńca, tylko na odwrót. To prawda, że 

Jezus wysoko ustawił mu poprzeczkę, ale wszystko wskazuje na to, że pomógłby mu w 

podjęciu trudnej decyzji porzucenia wszystkiego i pójścia za Nim. Jednak młodzieniec 

odszedł zbyt szybko. I odszedł „zasmucony” (Mk 10,22).  

I wreszcie Jezus widział, że przywiązanie do majątku było dla młodzieńca przeszkodą 

w pójściu za Nim.  

Podobnie jak kiedyś wezwał Mateusza, Piotra i innych do porzucenia ich zajęć, tak 

teraz chciał, aby ten młodzieniec uwolnił się od spraw, które nie pozwalały mu w pełni 

stać się uczniem.  

Jezus pragnie, aby wszyscy Jego uczniowie, wolni od przywiązań, mogli skupić się na 

miłowaniu Boga i siebie nawzajem.  

Dziś Jezus patrzy na ciebie z miłością.  

Ma dla ciebie ważne wezwanie i jest gotów pomóc ci je wypełnić. Prosi, abyś wyrzekł 

się wszystkiego, co cię odciąga od tego powołania. Co to może być? Posłuchaj tego, co 

Jezus ci powie. I nie odchodź zasmucony.  

 

„Panie, pomóż mi wyrzec się wszystkiego, co mnie od Ciebie 

oddziela.” 

 

Mdr 7,7-11    Ps 90,12-17    Hbr 4,12-13 


