
 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

12 grudnia 2022 
 

Mt 21,23-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(23) Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu 

z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę? 

(24) Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na 

nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. (25) Skąd pochodził chrzest Janowy: 

z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to 

nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? (26) A jeśli powiemy: od ludzi - 

boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. (27) Odpowiedzieli więc 

Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział: Więc i Ja wam nie powiem, jakim 

prawem to czynię. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Przyzwyczajeni do obrazu Jezusa miłosiernego możemy zareagować zdziwieniem 

na te fragmenty Ewangelii, w których nie zachowuje się On  w sposób tak łagodny i 

pokorny, jak byśmy się tego po Nim spodziewali.  

➢ Choćby w dzisiejszej Ewangelii, co szkodziłoby Mu odpowiedzieć na 

wydawałoby się uprawnione pytanie kompetentnej władzy?  

Nauczał na terenie świątyni. Jej zwierzchnicy, których obowiązkiem było czuwanie 

nad prawowiernością głoszonej nauki, mieli chyba prawo zapytać, kto udzielił Mu na 

to pozwolenia? Ale Jezus naprawdę jest miłosierny. A to znaczy, że zależy Mu nie na 

własnym spokoju czy pozycji, ale na drugim człowieku. Dlatego widząc, co kryje się 

w sercach pytających, stara się nimi wstrząsnąć, skonfrontować  z ich własną obłudą i 

dać im szansę zobaczenia prawdy.  



Rozumowanie przeprowadzone przez arcykapłanów i starszych  w odpowiedzi na 

pytanie Jezusa odsłania ich prawdziwe motywacje.  

➢ Jeśli odpowiedzą, że chrzest Janowy pochodził od Boga, narażą się na zarzut, 

że mu nie uwierzyli.  

➢ Jeśli odpowiedzą, że pochodził od ludzi, lud wystąpi przeciwko nim, gdyż 

uważa Jana  za proroka. Jaka jest prawda? Nieważne. To ich w ogóle nie 

interesuje!   

Ważna jest reputacja i pozycja, której ewidentnie zagraża ten nowy nauczyciel.              

Nie chodzi im o dobro ludu,  a jedynie o zachowanie własnego autorytetu.  

Kiedy porównujemy, w jaki sposób Jezus w Ewangelii zwraca się do różnych grup 

ludzi, możemy dojść do bardzo ciekawych wniosków. Inaczej mówi do tłumów, 

inaczej do osób powszechnie uważanych za grzeszników, inaczej do arcykapłanów i 

faryzeuszy uważających się za doskonałych, jeszcze inaczej do swoich najbliższych 

uczniów.  

Paradoksalnie to właśnie wobec tych ostatnich dwóch kategorii osób używa 

najostrzejszych słów, faryzeuszom często zarzuca obłudę, a uczniom brak wiary.  

Można nie opowiedzieć się za Bogiem, można stać z boku, ale jeśli na serio 

decydujemy się do Niego przyznawać, jeśli stajemy się jakby Jego twarzą wobec ludzi, 

On nie pozwoli nam żyć  w zakłamaniu – nawet jeśli miałby użyć ostrych słów lub 

publicznie obnażyć naszą dwulicowość.  

Jezus jest miłosierny. 

Dlatego nie pozwala nam spocząć na laurach, ale wciąż prowadzi nas wyżej. Do nas 

należy wybór, czy zamkniemy serca jak arcykapłani i starsi, czy jak uczniowie 

zawierzymy Jego miłości  na tyle, by pozwolić się oczyścić.  

 

„Jezu, oczyść mnie z wszelkiego zakłamania, abym mógł w wolności służyć 

Tobie i ludziom.” 

 

Lb 24,2-7.15-17a    Ps 25,4-9 

 

 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Arcykapłani i starsi zakwestionowali prawo Jezusa do nauczania w świątyni.                         

Ich stanowisko było do pewnego stopnia zrozumiałe. Jezus właśnie wkroczył do świątyni, 

jakby był jej gospodarzem, powywracał stoły tych, którzy zmieniali pieniądze, i 

powyrzucał handlarzy. Następnie zaczął uzdrawiać i nauczać tłumnie gromadzących się 

wokół Niego ludzi.  Sytuacja rzeczywiście mogła budzić niepokój – obcy Galilejczyk 

uzurpuje sobie autorytet należny kapłanom, którzy zarządzali tym świętym miejscem. 

➢ Za kogo On się uważał? 

Jezus doskonale wiedział, kim jest – Mesjaszem! 

Wiedział również, że ci starsi nigdy Mu nie uwierzą, gdy oznajmi im, że to właśnie w 

Nim wypełniają się starotestamentalne obietnice, a Jego władza pochodzi od samego Boga. 

Odbił więc piłeczkę w ich stronę, zadając pytanie na temat Jana Chrzciciela, którego oni 

odrzucili. 

Tak było wtedy, ale dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. W przeciwieństwie do starszych 

Jerozolimy, wiemy dobrze, kim jest Jezus.  

➢ Co więc mówi nam ten fragment? 

Wydaje się, że całkiem dużo.  

Opowiadanie o konfrontacji Jezusa z arcykapłanami i starszymi jest okazją do 

zastanowienia się, czym dla nas jest władza Jezusa.  

❖ Wyznajemy, że On jest Panem, ale wiemy także, jakim jest Panem.  

❖ Nie jest okrutnym dyktatorem, wymagającym od swoich poddanych 

bezwzględnego posłuszeństwa i karzącym ich bezlitośnie za każde popełnione 

wykroczenie. 

❖ Jest Władcą miłującym, który troszczy się o nas i nam współczuje.  

Jesteśmy posłuszni Jego wskazaniom, gdyż wiemy, że pragnie On dla nas jedynie dobra. 

Idziemy za Nim, ponieważ wskazuje nam drogę do życia w Jego miłości.  

W ostatecznym rozrachunku władza Jezusa jest dla nas darem,                  

a nie ciężarem. Jest to dar ochrony przed złem. Jest to dar łaski przemieniania się na Jego 

wzór. Jezus nigdy nie narzuci ci swojej woli. On zaprasza cię do relacji ze sobą – relacji 

zaufania i miłości, pokory i poddania. Idź więc do Niego bez wahania z każdą troską, każdą 

trudną sprawą, każdą pokusą. Poddaj wszystkie dziedziny swojego życia pod Jego 

panowanie, a On napełni cię swoim pokojem. 
 

„Jezu, spraw, by moje czyny świadczyły o tym, że to  

Ty jesteś Panem mojego życia”. 
 

Lb 24,2-7.15-17a      Ps 25,4-9 

 



 

 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

13 grudnia 2022 
 

Mt 21,28-32 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(28) Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: 

Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! (29) Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie 

poszedł. (30) Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później 

jednak opamiętał się i poszedł. (31) Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: 

Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam:  

Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami                                           

do królestwa niebieskiego. 

(32) Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. 

Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie 

opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Celnicy i nierządnice – dwie kategorie ludzi będących u Żydów  w powszechnej 

pogardzie. Jednak według Jezusa łatwiej było im wejść do królestwa niebieskiego niż 

przywódcom duchowym i religijnym Izraela.  

Kontrast pomiędzy tymi dwiema kategoriami a arcykapłanami  i starszymi, 

przewodzącymi wspólnocie religijnej, był nieprawdopodobnie wielki.  

 

➢ Dlaczego więc elity religijne odrzuciły przesłanie Jana Chrzciciela, a 

następnie Jezusa, podczas gdy ludzie będący na peryferiach wspólnoty 

przyjęli je z otwartością?  

 

 



Pewną wskazówkę daje przypowieść o dwóch synach, opowiedziana przez 

Jezusa w dzisiejszej Ewangelii.  

Jeden syn posłusznie zgadza się pełnić wolę ojca, ale nawet nie próbuje tego uczynić. 

Z kolei drugi odmawia, ale następnie zmienia zdanie i czyni, co mu polecono. 

 Celnicy i nierządnice – a także wszyscy inni szukający Jezusa – podobnie jak ten 

drugi syn zdawali sobie sprawę, że są grzesznikami. Wiedzieli, że cierpią i pragnęli 

uzdrowienia. Przychodzili do Jezusa, ponieważ wiedzieli, jak bardzo Go potrzebują.  

Przypomnijmy sobie tłumy chorych ciągnących do Niego albo determinację kobiety 

chorującej na krwotok. Natomiast większość przywódców religijnych nie czuła ani 

potrzeby uzdrowienia, ani przebaczenia. Nie chcieli skorzystać z tego, co miał do 

zaoferowania Jezus, dlatego nie przychodzili do Niego.  

Co roku w Adwencie Bóg wzywa nas do odpowiedzi na łaskę                                    

i miłosierdzie, jakie nam daje. 

Może uważamy się za samowystarczalnych, myślimy sobie, że mamy wszystko pod 

kontrolą  i niczego nie potrzebujemy. Tymczasem Janowe wezwanie do nawrócenia,  a 

następnie jeszcze mocniejsze Jezusowe wezwanie do pokornego przyjęcia Jego 

miłosierdzia, najlepiej trafia do nas wtedy, gdy widzimy, że tego potrzebujemy.  

Trzeba więc najpierw dostrzec  w sobie ten brak, uznać swoją słabość.  I przyjść z 

tym do Jezusa. Dlatego w Adwencie w kościołach całego świata stwarza się więcej 

okazji do przystąpienia do sakramentu pokuty.  

Spowiedź jest sakramentem uzdrowienia, miejscem, gdzie możemy wydobyć na 

światło dzienne postawy, które przeszkadzają nam szukać Jezusa i przyjmować od 

Niego siłę, by iść za Nim.  

Skorzystaj więc z tego sakramentu w tym Adwencie. 

Dołącz do „celników i nierządnic” padających ze skruchą do stóp Jezusa i 

wchodzących do Jego królestwa.  

 

„Jezu, potrzebuję Twojego miłosierdzia.” 

 

So 3,1-2.9-13    Ps 34,2-3.6-7.17-19.23 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

14 grudnia 2022 
 

Łk 7,18b-23 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów (19) 

i posłał ich do Pana z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma 

przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? (20) Gdy ludzie ci zjawili 

się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z 

zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego 

mamy oczekiwać? (21) W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, 

dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; oraz wielu niewidomych 

obdarzył wzrokiem. (22) Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście 

Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, 

chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli 

zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. (23)  

A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Greckie słowo przetłumaczone tu jako „zwątpi” brzmi skandalon , co znaczy 

dosłownie: „potknie się”. Stąd właśnie pochodzi nasze słowo „skandal”.  

Grecki oryginał pomaga lepiej zrozumieć to, co powiedział Jezus  w odniesieniu do 

swego kuzyna, Jana Chrzciciela.  

Jan nie tyle „zwątpił”  w Jezusa, co „potknął się” o Jego nauczanie. 

Wyobraźmy sobie Jana, który przez całe życie wzywał lud do pokuty  i nawrócenia, 

a obecnie jest zamknięty w więzieniu. Dochodzą do niego wieści, że Jezus, któremu 

przygotował drogę, kładzie w swoim nauczaniu większy nacisk na miłość wzajemną  i 

ubóstwo duchowe niż na  pokutowanie za grzechy.  



I że w żaden sposób nie stara się stworzyć z tłumów, które się wokół Niego gromadzą, 

jakiejś realnej siły. Czy aby na pewno jest On oczekiwanym Mesjaszem?  

Czyżby Jan, wskazując na Niego, popełnił błąd? Jan gorąco pragnie to wszystko 

zrozumieć. Zadaje pytanie i czeka na odpowiedź. Nie wiemy dokładnie, co myślał Jan, 

posyłając swoich uczniów do Jezusa.  

➢ Czy był gotów spojrzeć na rzeczywistość w zupełnie nowy sposób?  

➢ Czy odpowiedź Jezusa, udzielona słowami proroka Izajasza, przyniosła 

mu ulgę?  

Wiemy, że nauka Jezusa może stać się wyzwaniem nawet dla najbardziej oddanych 

uczniów. Wystarczy przypomnieć sobie, jak Piotr próbował powstrzymać swego 

Mistrza przed przyjęciem roli cierpiącego Sługi, przewidzianej dla Niego w historii 

zbawienia (Mt 16,21-23).  

W Ewangelii czytamy o ludziach, którzy zaczynali iść za Jezusem, ale po jakimś 

czasie wycofywali się, ponieważ okazywał się inny niż tego oczekiwali.  

 „Wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło”  (J 6, 66), kiedy 

powiedział, że jest Chlebem Życia.  

 Bogaty młodzieniec  z kolei nie potrafił rozstać się ze swoim majątkiem                        

i „odszedł zasmucony” (Mk 10,22).  

Jezus daje uczniom Jana – podobnie jak Piotrowi, bogatemu młodzieńcowi                                   

i wszystkim swoim naśladowcom  – szansę nowego otwarcia oczu i serc. Pragnie, aby 

ujrzeli głębię miłosiernej miłości Boga.  

Taką szansą dla każdego z nas jest obecny Adwent. 

Jezus pragnie otwierać nam oczy na to, kim On jest – nawet jeśli Jego nauka 

przekracza nasze oczekiwania. Jest to wspaniały czas łaski,  w którym możemy 

przekonać się, że On przyszedł uzdrawiać, przebaczać  i odnawiać – nawet jeśli 

uważamy, że na to nie zasługujemy. Nawet jeśli uważamy, że ktoś inny na to nie 

zasługuje. I to jest Dobra Nowina!  

 

„Jezu, pomóż mi nie « potykać się »   w wierze, gdy Twoja nauka wydaje mi 

się zaskakująca. Całym sercem chcę iść za Tobą!” 

 

Iz 45,6b-8.18.21b-25    Ps 85,9-14 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

15 grudnia 2022 
 

Iz 54,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Śpiewaj z radości, niepłodna, któraś nie rodziła, wybuchnij weselem i 

wykrzykuj, któraś nie doznała bólów porodu! Bo liczniejsi są synowie 

porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. (2) Rozszerz przestrzeń twego 

namiotu, rozciągnij płótna twego <mieszkania>, nie krępuj się, wydłuż twe 

sznury, wbij mocno twe paliki! (3) Bo się rozprzestrzenisz na prawo i lewo, twoje 

potomstwo posiądzie narody oraz zaludni opuszczone miasta. (4) Nie lękaj się, 

bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. 

Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. I nie wspomnisz już hańby twego 

wdowieństwa. (5) Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię - 

Pan Zastępów; Odkupicielem twoim - Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej 

ziemi. (6) Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. 

I jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: (7) Na krótką chwilę 

porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. (8)  

W przystępie gniewu ukryłem przed tobą                                        

na krótko swe oblicze, 

ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel. (9) 

Dzieje się ze Mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie 

spadną już nigdy na ziemię; tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie 

ani cię gromić nie będę. (10) Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale 

miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, 

mówi Pan, który ma litość nad tobą. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Ten werset brzmi bardzo niepokojąco. Prorok ukazuje w nim Boga, który reaguje na 

grzechy Izraelitów gniewem, opuszczając swój lud i wydając go na pastwę wrogów.  



Kiedy jednak przeczytamy dłuższy fragment zobaczymy, że Bóg lituje się nad swoim 

ludem i roztacza przed nim wspaniałe perspektywy, a przede wszystkim zapewnia, 

że Jego miłość nigdy go nie odstąpi (Iz 54,10).  

➢ Czy Bóg rzeczywiście wciąż waha się pomiędzy gniewem a miłosierdziem?  

➢ Czy targają Nim niekontrolowane emocje?  

➢ I czy naprawdę surowo każe ludzi, którzy zbłądzili?  

Bóg nie jest autorem cierpienia, chaosu, wojen ani zniszczenia. Wszystko to jest 

wynikiem niszczycielskiej działalności grzesznych istot ludzkich, skutkiem tego, że świat 

odwrócił się od Pana i Jego przykazania wzajemnej miłości.  

Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego , „kary”, czy inaczej konsekwencje 

grzechu, „nie mogą być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, 

ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu” ( KKK , 1472). 

 „Gniew”, o którym mówi Izajasz, jest tylko jego próbą opisu tych konsekwencji. Bóg 

nigdy się nie zmienia.  

 Zanim zostałeś stworzony, On już znał cię  i miłował.  

 Od twoich pierwszych chwil cieszył się tobą i chciał otworzyć przed tobą 

niebo.  

 Także teraz, pomimo wszelkich popełnionych przez ciebie grzechów i 

błędów, niezależnie od twojej życiowej sytuacji, pragnie przygarnąć cię do 

siebie i obdarzyć swoją łaską. 

 On, jak ojciec syna marnotrawnego, cierpliwie czeka, by przyjąć z 

powrotem ciebie  i wszystkich, którzy odwracają się od grzechu.  

Biegnij więc do Niego! 

Odrzuć wszelkie kłamstwa, które mówią ci, że Bóg jest zły na ciebie, karze cię lub się 

od ciebie odwrócił. Jeśli jakikolwiek grzech stoi ci na drodze do Niego, wyznaj go z żalem 

na spowiedzi. Bóg już go zna i zawsze gotów jest ci przebaczać.  

Niech nic nie stoi pomiędzy tobą  a Panem. Niech zawsze w twoim sercu i na twoich 

wargach będą ostatnie słowa dzisiejszego czytania:  

„Miłość moja nie odstąpi ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, 

mówi Pan” (Iz 54,10).  

 

„Panie, w obliczu tak wiernej miłości nie mogę uczynić nic innego, jak paść na 

kolana i oddać Ci chwałę.” 

 

Ps 30,2.4-6.11-13      

 



Łk 7,24-30: 

 

(24) Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli 

oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? (25) Ale coście wyszli zobaczyć? 

Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy 

noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. (26) Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, 

mówię wam, nawet więcej niż proroka. (27) On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam 

mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. (28) Powiadam wam: Między 

narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w 

królestwie Bożym większy jest niż on. (29) I cały lud, który Go słuchał, nawet celnicy 

przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. (30) Faryzeusze zaś i uczeni w 

Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego. 
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Iz 56,1-3a.6-8 (Biblia Tysiąclecia) 

(1) Tak mówi Pan: Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje 
zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. (2) 

Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, 
który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, 

i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. (3) Niechże cudzoziemiec, 
który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: Z pewnością Pan wykluczy mnie ze 
swego ludu. 

Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby 
miłować imię Pana i zostać Jego sługami - wszystkich zachowujących szabat bez 
pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, (7) przyprowadzę 
na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz 
ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem 
modlitwy dla wszystkich narodów. (8) Wyrocznia Pana Boga, który gromadzi 
wygnańców Izraela: Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali 
zgromadzeni. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Gdyby ktoś powiedział ci o czymś, co przyniesie ci korzyść, prawdopodobnie 

słuchałbyś go z uwagą. A gdyby powtórzył to dwukrotnie, uznałbyś, że jest to naprawdę 

ważne. W dzisiejszym pierwszym czytaniu Pan dwukrotnie mówi, że ten, kto 

przestrzega szabatów, jest błogosławiony – i to nie tylko Żyd, ale także 

cudzoziemiec.  

Bóg obiecuje swoje błogosławieństwo każdemu, kto znajduje czas na to, by oddawać 

Mu chwałę.  

Zbliżając się do ostatniej niedzieli Adwentu, dobrze jest przypomnieć sobie, że Bóg 

składa nam tę samą obietnicę.  

 



Cały okres Adwentu jest pewnego rodzaju szabatem, czasem                                   

wydzielonym dla Pana. 

Niestety, przygotowania do świąt: kupowanie i pakowanie prezentów, sprzątanie, 

gotowanie, dekorowanie domów – wszystkie te czynności często pochłaniają nas do 

tego stopnia, że na wszystko brakuje nam czasu, jesteśmy zmęczeni, niespokojni, 

nerwowi. Zakłóca to ten święty czas trwania przy Panu i ograbia nas  z radości, którą 

On nam obiecuje. Co więc mamy począć?  

Wycofanie się ze świątecznych przygotowań nie jest oczywiście żadnym 

rozwiązaniem. Bóg  

❖ chce, abyśmy przeżywali radość ze świąt, żebyśmy się do nich szykowali i je 

celebrowali nie tylko  w wymiarze duchowym.  

❖ Chce, żebyśmy byli szczęśliwi. To właśnie oznacza słowo „błogosławieni”. 

Dawcę wszelkich dobrych darów raduje, gdy obdarowujemy innych. Lubi 

świętowanie.  

❖ Chce, abyśmy cieszyli się Jego błogosławieństwem  i nieśli je wszystkim, 

których mamy wokół siebie. Tak więc dał ci prosty sposób, by stać się 

„błogosławionym” – możesz potraktować ten czas jako „szabat”. To nie 

znaczy, że przez następne dziesięć dni masz siedzieć w domu lub spędzać 

długie godziny w kościele.  

Po prostu spróbuj wygospodarować trochę czasu dla Pana. Odpocznij przy 

Nim, zwłaszcza w niedzielę, ale także w inne dni. Wyłącz telewizor czy komputer  i 

przeczytaj teksty Ewangelii mówiące o dziecięctwie Jezusa. Usiądź wygodnie i 

posłuchaj pieśni adwentowych lub kolęd. Rozważaj ich słowa i przyjmuj je do serca.  

Możesz słuchać ich, produkując kolejne dziesiątki pierników czy uszek. Pakując 

świąteczne prezenty możesz rozważać wspaniały dar Boga Ojca, jakim stał się dla nas 

Jego Syn. Spędzając taki „czas szabatowy”  z Panem, staniesz się spokojniejszy. 

Poziom stresu opadnie. Może nawet znajdziesz w sobie więcej nadziei  i energii do 

działania.  

Zorganizowanie sobie tego czasu bywa wyzwaniem, ale Bóg jest po twojej stronie i 

ci błogosławi. Obiecuje ci pokój, który tylko On sam może dać.  

„Ojcze, dziękuję Ci za dar Twojego Syna. Pomóż mi oddawać Ci chwałę                          

w czasie, gdy wspominamy Jego narodzenie.”  

Ps 67,2-5.7-8        J 5,33-36 
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Mt 1,1-17 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna 

Abrahama. (2) Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego 

braci; .... 
 

 
 



 (16) Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, 

zwany Chrystusem. (17) Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 

czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od 

przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.  

 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jaka jest twoja historia? Odkryj swoje korzenie! Odnajdź swoje dziedzictwo! 

Może widziałeś takie i podobne hasła w reklamach testów kodu DNA, umożliwiających 

odkrycie swojego pochodzenia. Łatwo zrozumieć, dlaczego tego typu testy zdobywają 

sobie ostatnio taką popularność – dobrze jest przecież wiedzieć, skąd   i od kogo 

pochodzimy. Również odkrywanie, w jaki sposób nasze dzieje wiążą się z wydarzeniami 

historycznymi, może być fascynujące. Zawsze jest też szansa, że nasze DNA odsłoni coś 

zaskakującego, na przykład nieoczekiwane związki ze znanymi postaciami. 

Jeśli w ten sposób podejdziemy do dzisiejszej Ewangelii, to, co na pierwszy rzut oka 

wydawało się długą i nudną listą imion, może zamienić się w intrygującą lekturę. 

Wymienione tu osoby, wszystkie bez wyjątku, są naszymi duchowymi przodkami! 

Ich DNA żyje w nas i może odsłonić dawno zapomniane tajemnice naszego dziedzictwa.  

Jest to drzewo genealogiczne Jezusa. Fakt, że nie jesteś spokrewniony biologicznie                

z żadną z tych osób, nie ma tu większego znaczenia. Przez chrzest zostałeś przecież 

wszczepiony w Ciało Chrystusa. On jest twoim Bratem, a ty należysz do Jego rodziny. 

Oznacza to, że Jego przeszłość jest również twoją przeszłością. 

Co więc odsłania ci dziś Mateusz na temat twojego dziedzictwa? 

Po pierwsze, jest to dziedzictwo wiary. Niektóre z imion są nam dobrze znane: 

Abraham, Jakub, Józef, Maryja. Przypominając sobie ich historie, zadziwisz się tym, jak 

wiele przeciwności byli w stanie znieść, aby wytrwać w wierności Bogu. Może zechcesz 

pielęgnować pamięć o nich, tak jak cenisz sobie wspomnienia o swoich dziadkach. Może 

zechcesz ucieszyć się tym, że są oni dla ciebie przykładem wiary i zaufania Bogu. 

Po drugie, jest to dziedzictwo miłosierdzia. Podobnie jak każde drzewo 

genealogiczne, i to kryje w sobie parę niespodzianek. Przypomnij sobie nierządnicę 

Rachab, która uwierzyła w Boga i znalazła się w szeregu przodków Jezusa. Przypomnij 

sobie cudzoziemkę Rut, która dołączyła do Izraela, towarzysząc swojej teściowej. 

W historii króla Dawida znajdziemy niejeden zły czyn, jednak miłosierdzie Boże było 

wystarczająco wielkie, by przykryć wszystkie jego nieprawości. Jest też dość wielkie, aby 

przykryć twoje.  Oczywiście ta historia nie kończy się na tobie. Toczy się dalej – w życiu 

twoich dzieci i wszystkich ludzi, na których wywarłeś wpływ. Jest to niekończące się 

dziedzictwo łaski! 

„Panie, dziękuję Ci za to, że wprowadziłeś mnie do Bożej rodziny”. 
 



W genealogiach Starego Testamentu wymieniani są zwykle mężczyźni. Rodowód 

Jezusa zamieszczony  w dzisiejszej Ewangelii nie jest tu wyjątkiem.  

Ale obok imion kolejnych mężczyzn od Abrahama do św. Józefa, Ewangelista 

Mateusz wymienia również pięć kobiet. Oczywiście ostatnia z nich, czyli Dziewica 

Maryja, nie jest dla nas zaskoczeniem. Możemy jednak zdumieć się pozostałymi 

czterema, zwłaszcza że każda z nich została wszczepiona w drzewo genealogiczne 

Jezusa w dosyć nietypowy sposób. Przyjrzyjmy się im bliżej.  

Tamar była żoną najstarszego syna Judy. Kiedy umarł on bezdzietnie, poślubiła 

drugiego z synów Judy, ale  i on umarł. Prawo nakazywało, by została żoną następnego 

brata, jednak Juda chciał tego uniknąć. Wtedy Tamar w przebraniu uwiodła swego teścia 

Judę i urodziła mu synów-bliźniaków (Rdz 38,6-30).  

Rachab była pogańską prostytutką  z Jerycha, która ukryła dwóch izraelskich 

szpiegów przed tamtejszym królem. Pomogła im bezpiecznie opuścić miasto, a w 

zamian uzyskała obietnicę, że oszczędzą oni ją i jej rodzinę, gdy powrócą, aby zdobyć 

Jerycho (Joz 2,1-21; 6,22-25).  

Rut była z pochodzenia Moabitką. Poślubiła Izraelitę, który razem  z rodzicami i 

bratem uciekł przed głodem z Izraela do Moabu. Po śmierci męża Rut opuściła swój kraj 

i udała się wraz ze swą teściową do Betlejem. Na koniec poślubiła krewnego swego 

męża i stała się babką króla Dawida (Rt 1,1--4,22).  

Batszeba była piękną kobietą, żoną Uriasza, jednego z dowódców wojskowych 

króla Dawida. Kiedy król ją ujrzał, wzbudziła jego zachwyt. W końcu polecił zabić jej 

męża, wziął ją za żonę, a ona stała się matką króla Salomona (2 Sm 11-12).  

Jeśli patrząc na swoje „drzewo genealogiczne” – twoich przodków, rodzinę ze 

wszystkimi pokomplikowanymi historiami, wreszcie twoje własne dzieje – masz 

poczucie, że nie nadajesz się do tego, by wejść do rodziny Jezusa, przypomnij sobie 

Tamar, Rachab, Rut i Batszebę. To właśnie te kobiety spotkał zaszczyt znalezienia się 

w gronie przodków Chrystusa.  

Pan pokaże ci, w jaki sposób może posłużyć się twoim wyjątkowym pochodzeniem, 

podobnie jak posłużył się nimi.  I ty kiedyś zobaczysz, jak twoja niepowtarzalna historia 

pomoże ci nieść Jezusa światu. „Jezu, dziękuję Ci za to, że przez chrzest 

zostałem włączony do twojej rodziny”. Rdz 49,1a.2.8-10 Ps 72,1-4.7-8.17 
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Mt 1,18-24 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(18) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 

wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. (19) Mąż Jej, 

Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał 

oddalić Ją potajemnie. (20) Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego 

jest to, co się w Niej poczęło. (21) Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi 

swój lud od jego grzechów . (22) A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 

powiedziane przez Proroka: (23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 

Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. (24) Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, 

jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,.  

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Józef był „człowiekiem sprawiedliwym”, prawowiernym Żydem dobrze znającym 

historię swojego ludu (Mt 1,19). Wiedział, że Bóg wśród cudów wyprowadził Izraelitów 

z niewoli  i wciąż na nowo wybawiał ich na przestrzeni dziejów. Pamiętał o znakach, 

jakie Bóg czynił i o bitwach,  w których dawał im zwycięstwo.  



Kiedy więc anioł oznajmił Józefowi, że jego Małżonka, Maryja, poczęła Dziecko 

mocą Ducha Świętego, z pewnością przypomniał sobie wielkie dzieła, jakich Bóg 

dokonywał w przeszłości.  

Skoro był w stanie uczynić to wszystko, to możliwe było również cudowne poczęcie. 

Józef potrafił zaufać, ponieważ wierzył w moc i dobroć Boga. Choć nie uważał się za 

nikogo nadzwyczajnego, był przekonany, że Bóg może działać w jego życiu równie 

cudownie, jak działał w życiu jego przodków.  

To pomogło mu zrozumieć, że Bóg złączył go z Maryją w konkretnym celu, który 

będzie odsłaniał się dzień po dniu. Zgodził się więc przyjąć Maryję do domu i stać się 

ojcem dla Jej Dziecka.  

Ufność – także i my jesteśmy do niej wezwani. 

Nie jest ona łatwa, zwłaszcza że nas zwykle nie prowadzą  aniołowie ani sny. Jednak 

my, w przeciwieństwie do Józefa, znamy główny zamysł odwiecznego planu Boga 

względem nas.  

Wiemy, że Jezus, Bóg wcielony, umarł i powstał z martwych, aby dać nam nowe 

życie. Ta świadomość może stać się dla nas mocnym fundamentem, gdy nawiedzają nas 

wątpliwości. Kiedy kroczymy w ciemności, kiedy nie widzimy drogi przed sobą czy 

sposobu wyjścia z trudnej sytuacji, możemy mimo to zaufać, że Bóg nas poprowadzi.  

On ma doskonały plan wobec nas  i w swoim czasie go przeprowadzi.  A kiedy nasza 

ufność słabnie, przypominajmy sobie Józefa sprawiedliwego, którego ufność w Bogu 

przyniosła zbawienie światu.  

 

„Św. Józefie, módl się za mnie, abym zaufał Bogu jak ty.” 

 

Iz 7,10-14    Ps 24,1-6     Rz 1,1-7 


