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Łk 11,29-32 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem 

przewrotnym. żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, 

prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców 

Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie 

na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z 

krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż 

Salomon.  Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; 

ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż 

Jonasz. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Gdy myślimy o Jonaszu, przypomina nam się opowieść o tym, jak spędził trzy dni i 

trzy noce w brzuchu wielkiej ryby.  

Historia ta musiała znaleźć oddźwięk w sercu Jezusa, ponieważ w Ewangeliach 

wspomina o Jonaszu kilkakrotnie, także w dzisiejszym fragmencie.  

 Co takiego jest w historii Jonasza, że Jezus ją przywołuje?  

Być może Jezus chciał zwrócić uwagę swoich słuchaczy na pewne podobieństwa w 

misji ich obu.  

 Jezus, podobnie jak Jonasz, został posłany przez Ojca, by wezwać ludzi 

do nawrócenia; obaj byli więc prorokami.  

 I podobne jak Jonasz, Jezus miał spędzić trzy dni w ciemności, w miejscu, 

które Go pochłonęło. Dla Jonasza miejscem tym był brzuch wielkiej ryby. 

Dla Jezusa była to ciemność śmierci, którą trzeciego dnia miał pokonać.  



Jezus był jednak również świadom, że Jego misja daleko wykracza poza misję 

proroka. Jonasz, jak każdy prorok, wskazywał poza siebie na Boga.  

Jezus natomiast wskazywał na siebie jako na Mesjasza, Odkupiciela.  

 Niepotrzebne stać się odtąd miały ofiary za grzechy, którymi ludzie usiłowali 

wynagrodzić i zadośćuczynić Bogu.  

 Niepotrzebne wory, jakie włożyli na siebie Niniwici na znak pokuty. Bo odtąd 

nawrócenie oznaczało zwrócenie się do Jezusa, uwierzenie w Niego, przyjęcie 

od Niego daru pojednania z Ojcem.  

Jezus nigdy nie próbował uciec od swego powołania, jak to uczynił Jonasz (Jon 

1,3). umiłował wolę Ojca i w pełni ją przyjął, wzywając ludzi do 

otwarcia się na Boże przebaczenie i miłosierdzie.  

To było i wciąż jest Jego misją – wciąż wzywa nas, umiłowane dzieci Boże, do 

powrotu do Ojca. To właśnie miał na myśli Jezus mówiąc o „znaku Jonasza”                    

(Łk 11,29) – samego Boga, który staje pośród swego ludu wzywając do nawrócenia.  

 Ten znak to coś więcej niż cuda uzdrowienia czy rozmnożenie chleba                  

i ryb. Więcej nawet niż wskrzeszenia z martwych.  

Wszystkie te i inne znaki wskazywały na Jezusa, doskonały znak miłości Ojca. Dziś 

wzywa On nas, jak wzywał przed wiekami tłumy, do przyjścia do Niego, przyjęcia Jego 

przebaczenia i Jego samego jako swego Pana.  

 

„Jezu, przyjmuję Twoje zaproszenie! Chcę dziś przyjąć Twoje przebaczenie                

i miłosierdzie.” 

Ps 98,1-4 

Rz 1,1-7: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, 

przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem 

zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych.  [Jest to Ewangelia] 

o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według 

Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie 

Chrystusie, Panu naszym.  Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku 

chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze.  Wśród 

nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga 

umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: Łaska wam i pokój 

od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! 
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Łk 11,37-41 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Gdy jeszcze mówił, zaprosił Go pewien faryzeusz do siebie na obiad. Poszedł więc              

i zajął miejsce za stołem.  Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył 

wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan do niego: Właśnie wy, faryzeusze, dbacie  

o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa                 

i niegodziwości.  Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także 

wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz 

wszystko będzie dla was czyste. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Faryzeusz, który zaprosił Jezusa do siebie na posiłek, był zgorszony, że Gość nie 

zastosował się do przyjętego rytuału obmywania rąk.  

Jezus odpowiedział mu w ostrych słowach – czego raczej nie spodziewalibyśmy się po 

kimś zaproszonym! Jednak dla Jezusa konwenanse nie miały znaczenia. Bardziej niż na 

ich zachowaniu zależało Mu na tym, by przekazać to, co miał do powiedzenia.  

Chciał, by Jego uczniowie oraz wszyscy obecni zrozumieli, na czym polega 

prawdziwa pobożność.  

Jest to coś więcej niż zachowywanie praktyk zewnętrznych. Chodzi przede wszystkim 

o stan naszego serca, o jego czystość. A środkiem oczyszczenia serca jest, jak powiedział 

Jezus, dawanie jałmużny.  

 Ale w jaki sposób dawanie jałmużny może nas oczyścić?  

Zastanówmy się nad sytuacją faryzeuszy. Gdyby wzięli sobie do serca słowa Jezusa, 

zmieniliby swoją postawę. Zamiast krytykować Jezusa za to, że nie przestrzega litery 

prawa, skupiliby się na potrzebach ludzi, których mieli wokół siebie. W ten sposób 

poprzez reguły i zasady dotarliby do istoty Prawa, do jego ducha. Nie przestając go 

przestrzegać, staliby się czystsi poprzez oddawanie siebie ludziom potrzebującym.  

To samo odnosi się do nas.  



Kiedy dajemy jałmużnę – z naszego czasu, energii czy pieniędzy – oddajemy Bogu 

coś, co jest dla nas cenne. Jeśli przyjdziemy do Jezusa gotowi oddać Mu to, co do nas 

należy, możemy być zaskoczeni tym, co w nas się wydarzy.  

Może okazać się, że nareszcie mamy w sobie dość wolności, by patrzeć na 

świat i ludzi wokół nas oczami Chrystusa.  

To nowe spojrzenie pomoże nam zdobyć się na większą ofiarność wobec ludzi, 

których spotykamy w pracy, w sąsiedztwie czy nawet we własnej rodzinie. Ta nowa 

wolność pomoże nam pełniej naśladować Jezusa i wierniej czynić to, czego On od nas 

oczekuje.  

Prośmy dziś Pana, aby pobudził nas do radosnego i chętnego dawania jałmużny, a to 

pomoże nam osiągnąć nową wolność w Nim.  

 

„Jezu, pomóż mi zauważać tych, którzy są w potrzebie. Oczyść moje serce, 

abym mógł doświadczyć nowej wolności w Tobie.” 

 

Ps 19,2-5 

 

Rz 1,16-25: Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku 

zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.  W niej 

bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze 

prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.  Albowiem gniew Boży 

ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez 

nieprawość nakładają prawdzie pęta.  To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest 

wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego 

przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez 

Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy.  Ponieważ, choć Boga poznali, nie 

oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i 

zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali się głupimi.  I 

zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, 

ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania 

ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę 

Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast 

służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 
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Rz 2,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy 

zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w tej] sam 

na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz. Wiemy zaś, że sąd 

Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów.                  

 Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich 

czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego?  A może 

gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc 

wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?  

 Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz 

sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który 

odda każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez wytrwałość w dobrych 

uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności - życie wieczne;  tym zaś, 

którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości - gniew i 

oburzenie. Ucisk i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się 

zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka. Chwała zaś, cześć i pokój spotka 

każdego, kto czyni dobrze - najpierw Żyda, a potem Greka. Albowiem  

u Boga nie ma względu na osobę. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Pawłowy opis sądu Bożego w dzisiejszym fragmencie może przyprawić o drżenie.  

Rzymianie z pewnością poczuli, że sprawa jest poważna. Potępiali innych, sami 

popełniając te same grzechy, toteż Paweł ostrzegł ich, że Bóg „odda każdemu według 

uczynków jego” (Rz 2,6). Wiemy, że wszystkich nas czeka sąd Boży. Ale w jaki 

sposób Bóg reaguje na naszą grzeszność, zanim to nastąpi? Otóż okazuje nam „bogactwo 

dobroci, cierpliwości i wielkoduszności”, chcąc doprowadzić nas do nawrócenia i 

powrotu do Niego (Rz 2,4).  

Gorąco pragnie, abyśmy żyli z Nim w bliskiej przyjaźni, do której nas stworzył.  



W swojej dobroci Bóg jest jak kochający rodzic, który późno w noc, grubo po 

wyznaczonej godzinie, czeka na powrót swojego nastolatka; cieszy się, że nic mu się nie 

stało, ale też przeprowadza z nim rozmowę, chcąc by nauczył się czegoś na swoich 

błędach. Pokazuje mu konsekwencje jego złych wyborów, po czym przebacza z serca, 

pozwalając zacząć od nowa.  

Takie porównanie może być dla nas zaskoczeniem, zwłaszcza jeśli spodziewamy się 

od Boga surowego upomnienia i groźby kary. W rzeczywistości jednak  

Bóg ma w stosunku do nas o wiele więcej cierpliwości                           

niż jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. 

On zniesie wszystko i uczyni wszystko, aby tylko nas do siebie przyprowadzić. 

Przecież właśnie dlatego posłał swego Syna, Jezusa, aby żył między nami i objawił nam 

Ojca.  

Jezus okazywał cierpliwość wszystkim, nie wyłączając najgorszych grzeszników. 

Trzymał przy sobie uczniów pomimo ich niezliczonych błędów. A potem dał nam 

najbardziej czytelny ze wszystkich możliwych znaków cierpliwości i dobroci, ofiarując 

za nas swoje życie na krzyżu, aby przez to otworzyć nam drogę powrotu do Ojca.  

Dziś Jezus wyciąga rękę do ciebie. 

Prosi, abyś wyrzekł się grzechu, który ściąga cię w dół. W Synu Ojciec niebieski nie 

tylko objawił, jak bardzo pragnie cię zbawić, ale zszedł i dotknął najgłębszego korzenia 

twojej grzeszności. Otworzył ci drogę powrotu do Boga.  

 Taka jest cierpliwość naszego Ojca niebieskiego.  

 Taka jest Jego wierność.  

 Taka jest Jego dobroć, która z miłością wzywa nas do nawrócenia.  

„Ojcze, spraw, abym nigdy nie lekceważył Twojej dobroci.” 

Ps 62,2-3.6-7.9  

Łk 11,42-46:  Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z 

wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to 

należało czynić, i tamtego nie opuszczać. (43) Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie 

pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. (44) Biada wam, bo jesteście 

jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. (45) Wtedy odezwał 

się do Niego jeden z uczonych w Prawie: Nauczycielu, tymi słowami nam też 

ubliżasz. (46) On odparł: I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi 

ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.  
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Łk 11,47-54 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich 

zamordowali.  A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych 

ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.  Dlatego też 

powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich 

niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona 

krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi 

Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, 

mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.  Biada wam, uczonym 

w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a 

przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.  Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w 

Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o 

wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Co to znaczy, że uczeni w Prawie wzięli „klucze poznania”?  

Jeśli spojrzymy na całość dzisiejszego fragmentu, znajdziemy tam kilka wskazówek.  

Jezus oskarżył uczonych w Prawie o to, że sami nie przyjmują królestwa, które głoszą – 

nie „wchodzą” do niego – przeszkadzając jednocześnie innym w jego przyjęciu. Ich 

postawa wrogości i oporu wobec Jezusa z pewnością budziła podejrzliwość w wielu i 

powstrzymywała ich przed pójściem za Nim.  

Co więcej, niewykluczone, że otwarcie występowali przeciw Jezusowi, rozpuszczając o 

Nim fałszywe plotki lub grożąc sądem Bożym tym, którzy stają się Jego uczniami.  

Możemy się też domyślać, że ich obłuda utrudniała ludziom zrozumienie prawdziwej 

natury Boga. Uczeni w Piśmie przez swoje słowa i uczynki odbierali ludowi klucze 

poznania, zamiast je dawać.  



My możemy przekazywać innym te same klucze poprzez słowa                   

i czyny natchnione przez Ducha Świętego. Przekazujemy je, kiedy staramy się 

traktować innych ludzi z taką samą miłością i szacunkiem, z jakim traktuje nas Jezus. Kiedy 

okazujemy im życzliwość i zainteresowanie.  

Oczywiście także nasze słowa mają znaczenie i mogą być skuteczne, zwłaszcza jeśli uda 

nam się mówić o Panu bez popadania w moralizatorstwo. Najlepiej po prostu dzielić się 

własnym świadectwem. A skutek naszych słów będzie o wiele mocniejszy, kiedy będą 

poparte aktami miłości, ofiarności, miłosierdzia i współczucia.  

Jeśli bowiem naciskamy na innych, próbując ich przekonać, ryzykujemy, że zamkną oni 

swoje serca – i że ukażemy im fałszywy obraz Pana. Podobnie jak wszystko w życiu 

chrześcijańskim, tak przekazywanie kluczy poznania zaczyna się od miłości – 

miłości Chrystusa do ciebie, która czyni cię pokornym i uczy miłować otaczających cię 

ludzi.  

Zacznij od miłości, a będzie ci o wiele łatwiej rozpoznać przynaglenia Ducha Świętego 

do dzielenia się wiarą i relacją z Panem. Jezus pragnie, abyśmy wszyscy byli Jego 

świadkami. Chce, abyśmy wszyscy przekazywali innym klucze poznania Jego Osoby i Jego 

miłości. Podejmijmy to wezwanie.  

„Panie, pomóż mi przekazywać klucze poznania Ciebie wszystkim,                            

których dziś spotkam.” 

Ps 130,1-6 

 

Rz 2,21-30a:  Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno 

kraść, a kradniesz. Mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Który brzydzisz się 

bożkami, okradasz świątynie?  Ty, który chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa 

znieważasz Boga.  Z waszej to bowiem przyczyny - zgodnie z tym, jest napisane - poganie 

bluźnią imieniu Boga.  Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz Prawo. 

Jeżeli jednak przekraczasz Prawo będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak 

nieobrzezany.  Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy Prawa, to czyż jego brak 

obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem?  I tak ten, który od urodzenia 

jest nieobrzezany, a wypełnia Prawo, będzie sądził ciebie, który, mimo że masz księgę 

Prawa i obrzezanie, przestępujesz Prawo. Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, 

ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto 

jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie 

według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. 
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Łk 12,1-7 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na 

drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu, to znaczy 

obłudy faryzeuszów.  

 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic 

tajemnego, co by się nie stało wiadome.  

 Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a 

coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, 

przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej 

uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który 

po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! Czyż 

nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest 

zapomniany w oczach Bożych.  U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są 

policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czytając dzisiejszą Ewangelię często skupiamy się na tym, co mówi Jezus o czułej 

opiece Boga, o Jego trosce o najdrobniejsze szczegóły naszego życia oraz o wartości, jaką 

mamy w Jego oczach (Łk 12,6-7).  

Jednak w tym samym fragmencie pojawia się także zupełnie inne przesłanie: wszystko, 

co ukryte, zostanie ujawnione, wszystkie skrywane sekrety wydobyte na światło 

dzienne. 

 Może budzić to w nas zażenowanie – a nawet przerażenie!  

Pamiętaj jednak, że w dniu sądu zostaną ujawnione nie tylko złe i wstydliwe rzeczy.  

Przeczytaj tę Ewangelię jeszcze raz, tym razem w świetle wersetów mówiących o Bogu, 

który policzył wszystkie włosy na naszej głowie.  



Pomyśl o wszelkich twoich poświęceniach, nawet tych, których nikt nie dostrzega, nawet 

tych, które tobie samemu wydają się drobiazgami.  

 Zostawienie dla kogoś ostatniego kawałka ciasta, na które sam miałeś ochotę.  

 Oparcie się pokusie plotkowania na czyjś temat.  

 Poświęcenie kwadransa na wysłuchanie problemów sąsiadki.  

 Nocna modlitwa za kogoś, kto jest chory.  

 Niewielkie kwoty przekazane na zbiórkę dla potrzebującego.  

Czy, jak mówił Jezus, po prostu podanie komuś kubka wody (Mt 10,42).  

Bóg widzi to wszystko. Żaden akt dobroci nie zostaje przeoczony ani zlekceważony 

przez Tego, który troszczy się nawet o wróble, sprzedawane po pięć „za dwa asy” (Łk 

12,6). Każdy dokonany w ukryciu akt miłości – nawet najmniejszy dobry uczynek – jest 

znany Bogu. I przyjdzie dzień, w którym to wszystko zostanie ujawnione. Kiedy więc 

czujesz się już znużony czynieniem dobra, pamiętaj, że Bóg widzi i nagradza to, co czynisz 

w ukryciu (Mt 6,4).  

Przyjdzie dzień, kiedy zobaczysz Go twarzą w twarz i usłyszysz: 

„Dobrze, sługo dobry” (Łk 19,17).  

Wtedy przekonasz się, że nie tylko Pan pamięta twoje uczynki miłości. Twoja rodzina, 

znajomi, współpracownicy, sąsiedzi, ci, którzy czuli się ignorowani, dopóki do nich nie 

przemówiłeś – wszyscy twoi bracia i siostry podziękują ci i oddadzą chwałę Bogu.  

Już teraz możesz sobie wyobrażać, jak Jezus uśmiecha się na widok twoich dobrych 

czynów. Zobacz, jak mówi do Ojca: „Popatrz na tego mojego przyjaciela, który 

miłuje, jak My go umiłowaliśmy”. Podziękuj Mu dziś za Jego troskę o ciebie. Jesteś 

cenniejszy „niż wiele wróbli” (Łk 12,7). A twoje ukryte akty dobroci mają wielką wartość 

w oczach Boga!  

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że cenisz sobie wszystkie te drobnostki, przez które 

staram się okazywać Ci miłość w drugim człowieku.” 

Ps 32,1-2.5.11 

Rz 4,1-8:  Zapytajmy więc, co <zyskał> Abraham, przodek nasz według ciała  Jeżeli bowiem 

Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed 

Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za 

sprawiedliwość. Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz 

należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia 

grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia, zgodnie z pochwałą, jaką Dawid 

wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków: Błogosławieni ci, 

których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, 

któremu Pan nie poczyta grzechu. 
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Łk 12,8-12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn 

Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych;  a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego 

wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.  Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi 

Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw 

Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.  Kiedy was ciągać będą 

do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się 

bronić lub co mówić,  bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy 

powiedzieć. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Co miał na myśli Jezus mówiąc te słowa?  

 Dlaczego bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest 

niewybaczalnym grzechem?  

Zastanówmy się nad tym.  

Po pierwsze, wiemy, że Bóg jest ponad wszystkim. Nic nie jest większe od niego, 

nawet najcięższy grzech. To znaczy, że jest On w stanie przebaczyć wszystko.  

Po drugie, wiemy, że Bóg jest miłością. Nie ma i nigdy nie będzie osoby, której Bóg 

nie kochałby miłością bezgraniczną i bezwarunkową. Nie ma takiego grzesznika, 

któremu Bóg by nie wybaczył, gdy do Niego przyjdzie.  

 Na czym więc polega bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu?  

Odpowiedź znajdziemy, co wydaje się logiczne, w słowach rozgrzeszenia, które 

słyszymy na spowiedzi. Po wyznaniu grzechów i wyrażeniu żalu, kapłan wyciąga nad 

nami rękę i wypowiada formułę zaczynająca się od słów:  



„Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i 

zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie 

grzechów…”.  

Tekst ten pokazuje, jak ważną rolę odgrywa Duch Święty w naszym 

doświadczeniu Bożego miłosierdzia.  

 On jest tym, który rozlewa Boże miłosierdzie w naszych sercach.  

 On jest tym, który przekonuje nas o grzechu, ale także mówi nam, że 

jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga (J 16,11; Ga 4,6-7).  

 Jest Boskim Adwokatem, który uzdrawia nasze zranione winą sumienia               

(J 14,26-27).  

Tak więc „bluźnić” przeciwko Duchowi Świętemu to odbierać Mu możliwość 

przekazywania nam Bożego miłosierdzia.  

Bardzo niewielu z nas posuwa się do tego, by opierać się Duchowi Świętemu! Jego 

łaska jest zbyt atrakcyjna, Jego miłość zbyt zniewalająca. Jednak słowa Jezusa mogą 

podziałać na nas jak dodatkowa zachęta. Przypominają nam, jak bardzo potrzebujemy 

Ducha Świętego w naszym życiu.  

Codziennie przypominaj sobie o Bożym miłosierdziu. Codziennie proś Ducha 

Świętego, aby ci je objawiał. Nigdy nie bój się przyjść do Niego i poprosić o 

przebaczenie. Jego miłość do ciebie jest zbyt wielka, Jego miłosierdzie zbyt cenne. 

Przyjmij je dziś i przyjmuj każdego dnia!  

„Przyjdź, Duchu Święty, i pokaż mi na nowo, jak miłosierny jest nasz Ojciec 

niebieski.” 

Ps 105,6-9.42-43 

Rz 4,13,16-18: Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica 

dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od 

usprawiedliwienia z wiary. I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski i aby 

w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla 

potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to 

jest ojcem nas wszystkich -  jak jest napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu narodów - 

przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie 

istnieje, powołuje do istnienia.  On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się 

ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje 

potomstwo.  
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Mk 10,35-45 (Biblia Tysiąclecia) 
Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: 

Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: 

Co chcecie, żebym wam uczynił?  Rzekli Mu:  

Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po 

prawej, drugi po lewej Twej stronie.  

 Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja 

mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli 

Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i 

chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy 

dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla 

których zostało przygotowane.  

Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i 

Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą 

za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę.  Nie tak 

będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech 

będzie sługą waszym.  A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie 

niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 

żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jakub i Jan nie mieli pojęcia, o co proszą, ale to samo można powiedzieć również o 

pozostałych Apostołach! Jakubowi i Janowi trzeba jednak przyznać, że przynajmniej 

wierzyli iż Jezus będzie panował w chwale. Słyszeli, jak zapowiada swoją mękę (Mk 

10,32-34), ale najwyraźniej mieli nadzieję, że po tych zapowiadanych cierpieniach 

nastąpi triumf. I chcieli mieć w nim udział. Zapragnęli honorowych miejsc po obu 

stronach Jezusowego tronu.  

Z pewnością ci dwaj nie byli w stanie uzmysłowić sobie, co tak naprawdę oznaczają 

słowa Jezusa zapowiadające mękę.  



Może uważali cierpienie i śmierć Jezusa za jakiś przejściowy etap procesu – bolesny, 

ale konieczny krok ku własnej chwale. Nie docierało do nich jednak to, że oddanie siebie 

było sensem misji Jezusa oraz sposobem życia w Jego królestwie.  

Jezus „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10,45). Pragnął, 

by Jakub i Jan – oraz wszyscy inni uczniowie – zrozumieli, że Jego chwała sięgnie 

szczytu, gdy uniży samego siebie do końca. Jego uczniowie staną się wielcy w takim 

stopniu, w jakim będą naśladować Jego postawę, uniżając się i stając się sługami 

wszystkich (Mk 10,43-44).  

 Jak więc będzie wyglądało przyjście Jezusa w chwale?  

Księga Apokalipsy opisuje niebiańską salę tronową z Jezusem, Barankiem „jakby 

zabitym” (Ap 5,6).  

W niebie wciąż nosi na sobie znaki swej dobrowolnej ofiary, a aniołowie i święci 

wychwalają piękno Jego pokornego daru z siebie. Wspaniały tron, jaki wyobrażali sobie 

Jakub i Jan, przypomina bardziej ołtarz ofiarny niż siedzisko władcy.  

Uczestnicząc dziś we Mszy świętej pamiętaj, że chwalebny Pan, Baranek Boży, po raz 

kolejny oddaje się nam wszystkim w ofierze Eucharystii. To właśnie ta ofiara, to oddanie 

życia za każdego z nas, jest Jego chwałą. Oby było to dla nas inspiracją do wydawania 

swego życia dla innych.  

 

„Panie, pozwól mi dziś zobaczyć Twoją chwałę!” 

 

Iz 53,10-11     Ps 33,4-5.18-20.22     Hbr 4,14-16 


