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Mt 8,5-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(5) Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, (6) mówiąc: 

Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. (7) Rzekł mu Jezus: 

Przyjdę i uzdrowię go . (8) Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, 

abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska 

zdrowie. (9) Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: 

Idź! - a idzie; drugiemu: Chodź tu! - a przychodzi; a słudze: Zrób to! - a robi. (10) Gdy 

Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam 

wam:  

U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. (11) Lecz 

powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z 

Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Rzymski setnik z dzisiejszej Ewangelii był człowiekiem praktycznym. Ponieważ 

słyszał już wcześniej o cudach i uzdrowieniach dokonywanych przez Jezusa, wiedział, 

dokąd się zwrócić, gdy zachorował jego wierny sługa. Był przekonany, że Jezus nie 

musi nawet fizycznie znaleźć się przy chorym, aby go uzdrowić. A Jezus nie tylko 

uzdrowił sługę na odległość, ale także pochwalił wiarę setnika. 
 

Jak to się stało, że ten poganin, w przeciwieństwie do wielu kapłanów i saduceuszy, 

duchowych przywódców Izraela, zobaczył i rozpoznał z taką jasnością władzę i 

autorytet Jezusa?  
 

Być może dlatego, że przyszedł do Jezusa bez uprzedzeń i błędnych założeń. Ujrzał 

i uwierzył. Nie przyszło mu na myśl nic w rodzaju:  

„ale ten Człowiek łamie szabat”, czy „ale On jada z celnikami i nierządnicami”.  

 



Nie miał żadnych oczekiwań, które przesłoniłyby mu rzeczywistość, jaką miał przed 

oczami. 
 

Wierzymy w Jezusową moc i władzę uzdrawiania, ale czasami przeszkodą mogą 

być dla nas powzięte z góry błędne przekonania. Na przykład możemy uznać, że 

cudowne uzdrowienia już się dziś nie zdarzają lub że Bóg czyni cuda jedynie w 

odpowiedzi na modlitwę świętych, więc na pewno nas nie wysłucha. 
 

A może nie prosimy o uzdrowienie, ponieważ pogodziliśmy się z trudną sytuacją i 

nie wierzymy, że cokolwiek może jeszcze się zmienić?  
 

Jeśli odnajdujesz się w którejkolwiek z tych wersji, spróbuj pójść za przykładem 

setnika. Powiedz sobie: „Wierzę, że Jezus uzdrawia, a więc poproszę Go o 

uzdrowienie” lub: „Na chrzcie Jezus podzielił się ze mną swoją władzą, więc mogę 

pomodlić się z tą cierpiącą osobą”. Następnie pomódl się i pozostaw resztę Panu. 

Postawiłeś krok w wierze i jest to wszystko, czego Jezus od ciebie oczekuje. 
 

Bóg chce nas uzdrawiać i chce posługiwać się nami przy uzdrawianiu 

innych. A więc módlmy się!  
 

Jest to aż tak proste. Porzućmy wszelkie błędne założenia, które każą nam 

kwestionować tę rzeczywistość. Ufajmy i módlmy się, a Pan pochwali naszą wiarę, jak 

pochwalił wiarę rzymskiego setnika. 

 

„Jezu, wierzę, że możesz uzdrawiać. Wzbudź we mnie gotowość i pragnienie 

modlitwy, gdy widzę człowieka w potrzebie.” 

 

Iz 2,1-5 lub Iz 4,2-6   Ps 122,1-2.4-9 
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Iz 11,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. 

(2) I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch 

wiedzy i bojaźni Pańskiej. (3) Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z 

pozorów ni wyrokował według pogłosek; (4) raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i 

pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem 

swoich warg uśmierci bezbożnego. (5) Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a 

wierność przepasaniem lędźwi. (6) Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z 

koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je 

poganiał. (7) Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą 

legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. (8) Niemowlę igrać będzie na norze kobry, 

dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. (9) Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po 

całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które 

przepełniają morze. (10) Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak 

dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Późną jesienią i zimą nagie gałęzie drzew wydają się pozbawione życia. 

Podobnie martwym musiał wydawać się ludziom żyjącym w czasach proroka 

Izajasza „pień Jessego”, czyli linia królów judzkich, potomków Dawida. 

Upadek moralny i niesprawiedliwość społeczna, ucisk i najazdy wrogów sprawiły, 

że królestwo wyglądało jak pustkowie, jak las powalony toporem (Iz 10,34). Bóg 

obiecał jednak, że z tego pnia wyrośnie różdżka, która rozkwitnie, przywracając 

królestwu życie i witalność (Iz 11,1). 



Mieszkańcy Jerozolimy zrozumieli, że proroctwo opisuje idealnego króla z rodu 

Jessego (ojca króla Dawida), kogoś, kto będzie sprawował władzę w sposób godny 

króla.  

Odnowi on królestwo, gdyż spocznie na nim Duch Pański (Iz 11,2). Żyjąc w pokoju, 

Judejczycy będą ukazywać chwałę Pana okolicznym narodom. 

Brzmi to wspaniale!  

Ale Boży plan był jeszcze wspanialszy niż to, co zrozumiał Izajasz i słuchacze jego 

proroctwa. Proroctwo odnosi się bowiem nie do ziemskiego króla, ale do króla 

niebieskiego. 

Ponieważ patrzymy na nie z perspektywy dwóch tysięcy lat, nietrudno nam 

zrozumieć, że to Jezus jest ostatecznym wypełnieniem tego proroctwa. 

 On jest potomkiem Dawida wyniesionym na niebieski tron.  

 Z tego tronu panuje w pokoju nad wszystkimi, którzy do Niego 

przychodzą.  

 Styl Jego rządów dowodzi, że ma On mądrość, rozum, radę, męstwo i inne 

dary wymienione w proroctwie Izajasza (Iz 11,2-3). 

Co jeszcze wspanialsze,  

wszyscy otrzymaliśmy tego samego Ducha, który  spoczął na Jezusie (J 14,16-17).  

Pamiętajmy o tym, trwając przy Panu w tegorocznym Adwencie. Nawet z tego, co w 

twoim życiu wygląda jak wyschła ziemia i martwy pień, może wyrosnąć kwitnąca, 

płodna różdżka. 

Duch Święty da ci mądrość i zrozumienie podczas świątecznych spotkań rodzinnych. 

Da ci siłę do znoszenia osamotnienia i innych trudności, które są szczególnie bolesne w 

okresie świąt. 

To, co wydaje się w tobie obumarłe, w rzeczywistości ma w sobie życie, ponieważ 

wyrosła różdżka – Jezus, który sam jest Życiem. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za Twoje życie i dary Ducha Świętego, którymi 

dzielisz się ze mną.” 

 

Ps 72,1-2.7-8.12-13.17   

 

 

 



 

Łk 10,21-24: 

 

(21) W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł:  

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 

mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie 

było Twoje upodobanie.  

(22) Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani 

kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. (23) Potem zwrócił się do 

samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. (24) Bo 

powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie 

ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. 
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Mt 4,18-22 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(18) Gdy /Jezus/ przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: 

Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; 

byli bowiem rybakami. (19) I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was 

rybakami ludzi. (20)  

Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 

 (21) A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna 

Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w 

łodzi swe sieci. Ich też powołał. (22) A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i 

poszli za Nim.. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W dzisiejszej Ewangelii najbardziej uderzająca jest natychmiastowość,                                           

z jaką Szymon i Andrzej pozostawili swoje sieci – a wraz z nimi rodziny i źródło 

utrzymania – aby pójść za Jezusem. 

W dzisiejsze święto Apostoła Andrzeja nasuwa się pytanie:  

➢ Czy on i pozostali Apostołowie przeszli najpierw jakąś walkę wewnętrzną?  

➢ Czy nie powinni przynajmniej porozmawiać ze swoimi rodzinami przed 

podjęciem tak radykalnej decyzji? 

Pismo Święte nie wyklucza tego, że Andrzej zastanowił się poważnie nad decyzją 

jeszcze przed nadejściem dnia, w którym porzucił sieci i poszedł za Panem.  



Prawdopodobnie wcześniej spotykał Jezusa w mieście i słuchał Jego nauki. Może już 

wtedy myślał o tym, by się do Niego przyłączyć. 

A mimo to prostota odpowiedzi udzielonej przez Andrzeja Jezusowi tego dnia na 

brzegu jeziora ukazuje nam coś pięknego. Andrzej zobaczył w twarzy Jezusa coś, co 

skłoniło go do wyznania: „Chcę być tam, gdzie Ty”. Wszystko inne stało się nieważne 

wobec tego doznania. 

Jeśli trudno ci identyfikować się z tą postawą Andrzeja, nie martw się tym. Jeśli stoisz 

w obliczu poważnej decyzji lub czujesz, że Bóg wzywa cię do radykalnego kroku, nie 

ma nic złego w tym, że potrzebujesz czasu na zastanowienie. Słuchanie Boga zazwyczaj 

wymaga czasu i cierpliwości. 

Potrzebujesz też modlitwy i wsparcia innych wierzących, mających potrzebną 

mądrość i doświadczenie w rozeznawaniu. 

Zdarzają się jednak sytuacje podobne do tej z dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus staje 

przed nami i z mocą wzywa nas po imieniu. Wówczas rodzi się w nas tak wielkie 

pragnienie przebywania z Nim, że natychmiast decydujemy się iść za Nim, jak to 

uczynił Andrzej. 

Przeczytaj jeszcze raz dzisiejszą  Ewangelię, ale tym razem spróbuj postawić się na 

miejscu Andrzeja. Wraz z Piotrem pracujesz ciężko, zarzucając sieci w wody jeziora. 

Wtem widzisz Jezusa idącego brzegiem. Dochodzi do ciebie, zatrzymuje się i wzywa 

cię po imieniu.  

➢ O co cię dzisiaj prosi? Jak Mu odpowiesz? 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że mnie  wezwałeś. Św. Andrzeju, módl się za mną, 

abym jak ty stał się wiernym uczniem Jezusa.” 

 

Rz 10,9-18      Ps 19,2-5 
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Mt 7,21.24-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do 

królestwa niebieskiego, 

 lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.  

(22) Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i 

nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego 

imienia? (23) Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy 

dopuszczacie się nieprawości!  

     Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z 

człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, 

wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, 

bo na skale był utwierdzony.  Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie 

wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój 

zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły 

się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki . 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wiemy wszyscy, że słowa niewiele kosztują. Jeśli nie zostaną poparte czynami, w 

rzeczywistości mało znaczą. Kiedy więc wyznajemy: „Jezus jest Panem”, musi iść za 

tym nasz sposób życia. A przecież nie ma dnia, ani nawet chwili, żebyśmy nie mieli 

problemów z życiem tą prawdą. Jaką więc możemy mieć nadzieję na wejście do królestwa 

Jezusa, jeśli nie wystarczą tylko nasze deklaracje? 

Możemy złożyć nadzieję w Chrystusie! On udzielił nam wszystkich potrzebnych darów 

do budowania duchowego domu na pewnym fundamencie. Dary te uzdalniają nas do życia 

tym, co wyznajemy za każdym razem, gdy nazywamy Go naszym Panem i Zbawicielem. 



Jezus dał nam przede wszystkim sakramenty chrztu i bierzmowania, które oczyszczają 

nas z grzechu pierworodnego i umacniają Duchem Świętym. Po drugie, dał nam  

Pismo Święte i nauczanie Kościoła, które stanowią „projekt” naszego „

duchowego domu”. Mamy również dar Eucharystii, Ciała i Krwi Jezusa, który napełnia 

nas Jego życiem i umacnia nasze serca do pełnienia misji powierzonej nam przez Pana. 

Można by uznać, że z tymi wszystkimi darami budowanie domu na mocnej skale słowa 

Jezusa nie powinno nikomu sprawiać trudności. Wiemy jednak, że nie jest to łatwe. Pokusa 

nigdy nie jest daleko, a my niekiedy jej ulegamy. Kiedy się tak dzieje, na naszym 

duchowym domu pojawiają się rysy, może zostać naruszony i podupaść. 

A jeśli zdarza się to zbyt często, może nawet popaść w całkowitą ruinę. Na szczęście 

Jezus dał nam równie sakrament pojednania, który może naprawić nadwątlony grzechem    

duchowy fundament. Spowiedź może być absolutnie wyzwalającym doświadczeniem! 

Gdy złożysz swoje grzechy u stóp krzyża, doznasz pokrzepienia i ulgi. Słuchając słów 

rozgrzeszenia i pociechy wypowiadanych przez kapłana, znajdziesz siłę i motywację, by 

powrócić do budowania życia na najbardziej niezawodnym i godnym zaufania 

fundamencie – na samym Jezusie. Postaraj się więc w czasie Adwentu pójść do 

spowiedzi, a zobaczysz, co Bóg zdziała w twoim sercu. 

 

„Jezu, daj mi odwagę odprawienia dobrej spowiedzi w tym Adwencie.” 

 

Iz 26,1-6   Ps 118,1.8-9.19-21.25-27 
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Iz 29,17-24 (Biblia Tysiąclecia) 

17) Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór 

zostanie uznany? (18) W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy 

niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. (19) Pokorni wzmogą 
swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, (20) bo nie stanie 
ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią: 
(21) którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają 
sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym. (22) Dlatego tak mówi 
Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: Odtąd Jakub nie będzie się 
rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, (23) bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło 
mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego 
Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela. (24) Duchem zbłąkani poznają 
mądrość, a szemrzący zdobędą pouczenie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyobraź sobie, że jesteś mieszkańcem Betlejem w I wieku naszej ery.  

Ostatnio dotarły do ciebie zadziwiające plotki na temat obiecanego Mesjasza. Ludzie 

mówią, że w twoim mieście właśnie teraz narodziło się Dziecko, które jest Mesjaszem! 

Idziesz Je zobaczyć i coś dzieje się w twoim umyśle i sercu. Budzi się w tobie nadzieja, 

że to rzeczywiście jest prawda. 

Przypominasz sobie słowa proroka Izajasza i wszystko zaczyna układać się w całość. 

Czujesz się tak, jakby ktoś nagle otworzył ci oczy, jakbyś słyszał te słowa po raz 

pierwszy. 

Oczywiście nie mieszkasz w Betlejem. Żyjesz we współczesnym świecie, gdzie 

niemal każdy słyszał już historię o Dzieciątku Jezus. Co roku przychodzi Adwent, a my 

automatycznie poddajemy się rutynie przygotowań do Bożego Narodzenia.  



 

➢ Czy nie chciałbyś jednak, aby w tym roku było inaczej?  

➢ Czy nie chciałbyś przeżyć czegoś z tych doświadczeń, jakie stały się udziałem 

mieszkańców Betlejem w tamto pierwsze Boże Narodzenie? 

Nie rezygnuj z tego pragnienia! To Bóg włożył je w twoje serce – ponieważ jest ono 

również w Jego sercu! 

Pamiętajmy, że teksty Pisma Świętego, choć powstały tak dawno temu, 

zostały spisane po to, aby nasze serca otworzyły się na prawdę o Bogu, który 

pragnie zbawiać swój lud.  

 Jezus przyszedł na świat nie po to, aby pozostał on taki sam, jak przedtem.  

 Przyszedł, aby otworzyć uszy głuchym, przywrócić wzrok niewidomym, 

uradować maluczkich we wszystkich pokoleniach (por. Iz 29,18-19).  

 Innymi słowy, przyszedł, aby uzdrawiać i zbawiać. 

Jezus chce z każdym dniem coraz bardziej otwierać nasze duchowe uszy i oczy, 

abyśmy mogli lepiej Go poznać. 

Módlmy się więc, aby czytania adwentowe napełniały nas podziwem i wdzięcznością 

za cud obecności Pana pośród nas. Jego obecność sprawia, że „głusi usłyszą słowa 

księgi” (Iz 29,18). 

Módlmy się więc, aby Duch Święty otwierał nam uszy na to, co do nas mówi, kiedy 

będziemy codziennie czytać Jego słowo. 

„Duchu Święty, rozbudź we mnie w tym Adwencie pragnienie poznawania 

Jezusa i kochania Go coraz więcej.” 

Ps 27,1.4.13-14 

Mt 9,27-31: (27) Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi 

którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, Synu Dawida! (28) Gdy wszedł do domu, 

niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? 

Oni odpowiedzieli Mu: Tak, Panie! (29) Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc:  

Według wiary waszej niech wam się stanie! (30) I otworzyły się ich oczy, a 

Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie! (31) Oni 

jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. 
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Iz 30,19-21.23-26 (Biblia Tysiąclecia) 
(19) Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. 

Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, 

odpowie ci. (20) Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie 

odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. (21) Twoje uszy usłyszą słowa 

rozlegające się za tobą: To jest droga, idźcie nią!, gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. 
(22) Wtedy za nieczyste uznasz srebrne obicia twych bożków i złote odzienia twych posągów. Wyrzucisz 

je jak brudną szmatę. Powiesz im: Precz! (23) On użyczy deszczu na twoje zboże, którym 

obsiejesz rolę, a chleb z urodzajów gleby będzie soczysty i pożywny. Twoja trzoda będzie 

się pasła w owym czasie na rozległych łąkach. (24) Woły i osły obrabiające rolę żreć będą 

paszę dobrze przyprawioną, która została przewiana opałką i siedlaczką. (25) Przyjdzie 

do tego, iż po wszystkich wysokich górach i po wszystkich wzniesionych pagórkach 

znajdą się strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy upadną warownie. (26) 

Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca stanie się 

siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni - w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i 

uleczy jego sińce po razach. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Ile razy zwróciłeś się do Boga z prośbą i natychmiast otrzymałeś odpowiedź? Być 

może zdarzyło ci się to, ale pewnie niezbyt często. Dlaczego więc prorok Izajasz 

obiecuje, że Bóg „Rychło okaże ci (…) łaskę na głos twojej prośby”? 

Najkrócej można odpowiedzieć, że jest to tajemnica. Nie wiemy, dlaczego niektóre 

modlitwy zostają wysłuchane szybko, a inne nie. A przynajmniej jeszcze tego nie 

wiemy. Z pewnością wszystko wyjaśni się w niebie. A do tego czasu nie pozostaje nam 

nic innego, jak ufać Panu i polegać na prowadzeniu Ducha Świętego. 

Być może to właśnie ma na myśli prorok Izajasz mówiąc: „Twoje uszy usłyszą 

słowa rozlegające się za tobą: «To jest droga, idźcie nią!»” (Iz 30,21). 



Te słowa są głosem Ducha Świętego rozbrzmiewającym w twoim sercu. Głos Ducha 

zachęca cię do kroczenia drogą Pańską niezależnie od okoliczności. Gdy jednak idziemy 

ufnie tą drogą czekając, aż Pan rozjaśni nam to, czego nie rozumiemy, pamiętajmy o 

kilku zasadach. 

Bywa tak, że gdy Bóg wydaje się nie odpowiadać na naszą modlitwę, w 

rzeczywistości już działa. My nie jesteśmy w stanie ogarnąć całości Jego planu, ale 

prorok Izajasz zapewnia, że Bóg nas nie ignoruje. Umacnia nas i prowadzi ku większej 

świętości. 

Nie należy utożsamiać natychmiastowej odpowiedzi na modlitwę z 

natychmiastowym rozwiązaniem problemu.  

❖ Na przykład modlisz się o to, by bliska osoba zechciała wreszcie skorzystać z 

profesjonalnej pomocy w wyjściu z nałogu. Kiedy czekasz na odpowiedź Boga, On 

może posłużyć się tą sytuacją, by umocnić w tobie cnotę cierpliwości.  

❖ Może modlisz się w swojej własnej intencji – na przykład o znalezienie 

odpowiedniej pracy. 

A Bóg zaprasza cię do przyjęcia postawy natarczywej wdowy z przypowieści 

Jezusa i wytrwałego szukania pomocy (Łk 18,1-8). 

Bóg zawsze okazuje nam łaskę, nawet gdy tego nie dostrzegamy. Obyśmy zawsze 

pokładali w Nim nadzieję. 

„Panie, pomóż mi zaufać, że Ty zawsze się o mnie troszczysz.” 

Ps 147A,1-6    Mt 9,35--10,1.5a.6-8: 

(35) Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, 

głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. (36) A widząc 

tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. 

(37) Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. (38) 

Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.  

(1) Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami 

nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. 

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie 

wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! (6) Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu 

Izraela. (7) Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (8) Uzdrawiajcie 

chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo 

otrzymaliście, darmo dawajcie! 
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Mt 3,1-12 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: (2) Nawróćcie się, 

bo bliskie jest królestwo niebieskie . (3) Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: 

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. (4) Sam zaś 

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była 

szarańcza i miód leśny. (5) Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica 

nad Jordanem. (6) Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. 

(7) A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: 

Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? (8) Wydajcie więc 

godny owoc nawrócenia, (9) a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo 

powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. (10) Już siekiera 

do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego 

owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. (11) Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, 

który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  

On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. (12) Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: 

pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym .  

 
 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jan Chrzciciel odniósł ogromny sukces. Jego wezwania do nawrócenia przekonały 

wielką rzeszę ludzi, całe tłumy. Ludzie wszystkich stanów i zawodów, biedni i zamożni, 

przybywali ze wszystkich stron Izraela, aby obmyć się z grzechów i zobowiązać n nowo 

do przestrzegania prawa Pańskiego. 

Ich serca płonęły gorliwością i pragnieniem nawrócenia. Jednak nie wszyscy 

naprawdę tego chcieli. Wielu faryzeuszy i saduceuszy pozostało sceptycznych. Dlatego 

Jan wołał do nich: „Wydajcie (…) owoc godny nawrócenia” (Mt 3,8). Nie 

przychodźcie tylko po to, żeby się obmyć. Naprawdę zmieńcie swoje życie. 

Dla Jana deklaracja nawrócenia bez jednoczesnego pragnienia przemiany była jak 

odcięcie jednej gałęzi z drzewa, podczas gdy wiele innych nadal wydaje złe owoce. 

Trzeba „przyłożyć siekierę” do całego systemu korzeniowego, który karmi 

wszystkie gałęzie. Trzeba prosić Pana, aby odciął korzenie błędnych postaw, które 

karmią wszystkie nasze grzechy. 

➢ Jakie to korzenie? Są inne dla każdej osoby.  

Mogą to być na przykład zadawnione urazy, pycha, zamykanie się w sobie, 

uprzedzenia, egoistyczne pragnienia czy brak miłosierdzia. 

Cokolwiek to jest, zaufaj, że jeśli poprosisz Pana, by odciął te korzenie, On to uczyni. 

A w tobie pojawi się  większa gotowość do przemiany i poczucie wolności. 

Bóg chce: 

 nauczyć nas nowego sposobu myślenia i działania.  

 zastąpić naszą głupotę swoją mądrością. 

 objawiać swoją miłość i działać w naszych sercach.  

 dawać nam siłę do przestrzegania Jego przykazań.  

Ale czeka, aż przyjdziemy do Niego i wyznamy, że naprawdę tego potrzebujemy. 

Podczas dzisiejszej Mszy świętej będziesz wołać wraz ze wszystkimi: „Panie, zmiłuj 

się nad nami”. Będziesz również prosić Jezusa: „Powiedz tylko słowo, a będzie 

uzdrowiona dusza moja”. Jezus chętnie przebacza nam grzechy, ale jeszcze bardziej 

pragnie obcinać ich „korzenie” – uzdrawiać  nasze dusze. Przyjmijmy Go całym 

sercem. I prośmy Ducha Świętego, aby uczynił nas nowym stworzeniem. 

„Przyjdź, Panie, i pomóż mi wydać owoc godny nawrócenia.” 

 

Iz 11,1-10    Ps 72 1-2.7-8.12-13.17   Rz 15,4-9 


