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Mk 9,14-29 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(14) Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy 

rozprawiali z nimi. (15) Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, 

witali Go. (16) On ich zapytał: O czym rozprawiacie z nimi? (17) Odpowiedział Mu jeden z 

tłumu: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. (18) 

Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. 

Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. (19) On zaś rzekł do nich: O, 

plemię niewierne, dopóki mam być z wami? Dopóki mam was cierpieć? Przyprowadźcie go 

do Mnie! (20) I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, 

tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. (21) Jezus zapytał ojca: Od jak dawna 

to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł: Od dzieciństwa. (22) I często wrzucał go nawet w ogień 

i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam! (23) Jezus 

mu odrzekł: Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. (24) Natychmiast 

ojciec chłopca zawołał: Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu! (25) A 

Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i 

głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego. (26) A on krzyknął i wyszedł 

wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: 

On umarł. (27) Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. (28) Gdy przyszedł do domu, 

uczniowie Go pytali na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? (29) Rzekł im: 

Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą /i postem/.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Przypomnijmy sobie podstawowe wiadomości z chemii. Wiemy, że cząsteczka 

wody składa się z dwóch pierwiastków: wodoru i tlenu. Aby zaistniała woda, oba te 

pierwiastki muszą być obecne. Jeśli którego z nich zabraknie, nie ma wody. 

Podobnie modlitwa błagalna ma dwa zasadnicze składniki: wyznanie wiary i 

wołanie do Pana. I to właśnie pokazuje nam czytany dziś fragment Ewangelii. 



Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem tej właśnie sceny. Oto pewien człowiek błaga 

Jezusa o uzdrowienie syna, a Jezus odpowiada mu: 

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23).  

Wtedy człowiek ten wypowiada jedną z najkrótszych modlitw w całej Biblii:                         

„Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” (Mk 9,24).  

W tych kilku słowach zawarł w doskonały sposób dwa główne elementy modlitwy 

błagalnej. 

Wierzę.  Być może ten ojciec słyszał wcześniej o uzdrawiającej mocy Nauczyciela 

z Nazaretu i Jego życiodajnym słowie. Z całą determinacją swej nowej, słabej, ale 

wciąż rosnącej wiary, prowadzi swego opętanego syna do Niego. Ma nadzieję na cud, 

wierzy, że Jezus może go dokonać. 

Zaradź memu niedowiarstwu! Ale przy całej swojej pewności, człowiek ten 

zdaje sobie sprawę, że jest słaby. Może ta jego nowoodkryta wiara nie jest jeszcze 

wcale taka silna; może zaczyna on wątpić, czy Jezus rzeczywiście jest w stanie 

uzdrowić jego syna. Nie ma to jednak znaczenia. Mężczyzna nie wstydzi się wołać do 

Jezusa, szczerze i pokornie wyznając Mu swoją słabość. 

Dzisiaj zastanów się, czy twoja modlitwa jest równie pełna, jak modlitwa tego 

człowieka. Wyznaj Jezusowi swoją wiarę. Odmów Credo mszalne lub Skład 

Apostolski, wypowiadając każdą linijkę z największym przekonaniem, na jakie cię 

stać. Albo odmów dzisiejszy psalm, wyznając swoją ufność w Panu. 

A następnie poproś Jezusa, aby zaradził twemu niedowiarstwu. Przedstaw Mu 

swoje problemy. 

Jeśli ktoś z twoich bliskich cierpi, przy nim. Jeśli martwisz się, że nie dajesz 

świadectwa swojej wierze, proś Go, aby przypomniał ci, jak dotąd działał w twoim 

życiu. 

Pamiętaj o obu tych elementach, a                                                                                            

Boża obecność obmyje cię jak ożywcza i czysta woda. 

„Wierzę, Panie! Zaradź memu niedowiarstwu!” 

Syr 1,1-10   Ps 93,1-2.5 
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Mk 9,30-37 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(30) Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileję, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o 

tym. (31) Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 

ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. (32) Oni jednak nie rozumieli 

tych słów, a bali się Go pytać. (33) Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich:                     

O czym to rozprawialiście w drodze? (34) Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się 

między sobą o to, kto z nich jest największy. (35) On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: 

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich                     

i sługą wszystkich! (36) Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je 

ramionami, rzekł do nich: (37) Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a 

kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jeśli kiedykolwiek myślałeś o Apostołach jako o niedościgłych wzorach wszelkich 

cnót, ten fragment może zmienić twoją perspektywę. Trudno wyobrazić sobie, że 

najbliżsi towarzysze Zbawiciela mogli kłócić się o to, który z nich jest największy, ale 

tak właśnie było. 

Z pewnością uczniowie z całego serca pragnęli iść za Jezusem. Ale – również z 

pewnością – musieli nauczyć się ustępować miejsca innym. Jezus przypomniał im więc, 

że od ucznia wymaga się, aby miał serce sługi. Ich dalsze dzieje pokazują, że ostatecznie 

nauczyli się być „ostatnimi ze wszystkich i sługami wszystkich”. 

➢ Co więc się zmieniło? 

 

 

 



Na pewno wywarły na nich wpływ trzy lata spędzone z Jezusem.  

 Widzieli, jak zajmuje ostatnie miejsce i stawia potrzeby innych ponad 

swoimi. 

 Widzieli, jak reaguje cierpliwością, a nie złością, na przywódców 

religijnych, którzy występowali przeciwko Niemu (Mk 11,27-33).  

 Widzieli, jak pomimo zmęczenia naucza tłumy (Mk 6,34), jak uzdrawia 

kobietę, choć idzie przecież zupełnie gdzie indziej (Mk 5,21-34).  

 A przede wszystkim zobaczyli, jak oddaje swoje życie na krzyżu (Mk 

15,22-41). 

Wszystkie te lekcje połączyły się w jedną całość, gdy uczniowie otrzymali Ducha 

Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy.  

❖ Duch Święty otworzył im oczy i dał zrozumieć to, co Jezus dla nich 

uczynił.  

❖ Uzdolnił ich też do prowadzenia podobnego życia, do dawania, dzielenia 

się, miłowania i służby.  

❖ Udzielił im łaski stawiania na pierwszym miejscu potrzeb innych, poprzez 

sprzedawanie majątku, aby wesprzeć ubogich, czy troskę o wdowy (Dz 

4,32-37; 6,1-4). 

Te drobniejsze wybory prowadziły do coraz bardziej poważnych, aż wreszcie byli 

zdolni oddać życie za wiarę. 

I ty, jak uczniowie, masz wiele okazji, by stawiać na pierwszym miejscu potrzeby 

innych i służyć im kosztem swojego czasu i wygody. 

Pamiętaj, czego nauczyli się uczniowie i staraj się ich naśladować – idź za 

przykładem Jezusa dzięki mocy i prowadzeniu Ducha Świętego. Przyjmij pokornie 

łaskę stania się ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. 

 

„Panie, daj mi serce sługi!” 

 

Syr 2,1-11   Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40 
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Mt 6,1-6.16-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby 

was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. (2) 

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na 

ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. 

(3) Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, (4) aby twoja 

jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (5)  

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy.  

 

 
 

(16) Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby 

pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. (17) 

Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, (18) aby nie ludziom pokazać, że 

pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i 

modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, 

powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. (6) Ty zaś, 

gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi 

i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, 

który widzi w ukryciu, odda tobie. 

 



Witamy w Wielkim Poście! Niezależnie od tego, czy czytasz nasze pismo od 

wielu lat, czy wziąłeś je do ręki po raz pierwszy, czy plasujesz się gdzieś pośrodku, 

jesteśmy przekonani, że następne czterdzieści dni mogą stać się dla ciebie czasem 

wielkiego błogosławieństwa. 

Co roku w Wielkim Poście podejmujemy praktyki duchowe:  

post, modlitwę i jałmużnę. 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zachęca nas do wykonywania ich „w ukryciu”, aby 

nasz Bóg, który widzi skryte zakątki naszych serc, napełniał nas i przemieniał od 

wewnątrz (Mt 6,6). 

Mamy dla ciebie pewną sugestię – podejmując te praktyki, zwróć w tym roku 

szczególną uwagę na modlitwę. 

Powiedz sobie:  

Pragnę skupić się na spotkaniu z Panem.                                                         

Pragnę usłyszeć Jego głos w moim sercu i poznać głębiej Jego miłość. 

Wiemy, że sam Jezus także wiele się modlił, a przed rozpoczęciem działalności 

publicznej spędził czterdzieści dni na modlitwie i poście. 

Podczas modlitwy spróbuj zapraszać Pana szczególnie do tych ukrytych zakamarków 

swego życia, które są zaciemnione przez grzech lub dawne krzywdy. Pamiętaj, że im 

gorliwiej będziesz szukać Pana, tym łatwiej Go odnajdziesz. A znajdując Go, 

doświadczysz głębokiej miłości i radości, które pomogą ci przezwyciężać wszystkie 

przeszkody. 

Wyobraź sobie ogrom błogosławieństwa, jakie może spłynąć na ciebie, jeśli przez 

następne czterdzieści dni będziesz codziennie spędzać czas z Panem! Bóg, „który jest 

w ukryciu” (Mt 6,18), nie będzie już tak bardzo ukryty, jak wydawał się wcześniej.  

Twoja miłość do Niego wzrośnie, zaczniesz patrzeć na krzyż jako na najwyższy znak 

miłości do ciebie osobiście i do wszystkich ludzi. Boża miłość rozpali twoje serce i 

sprawi, że zaczniesz odnosić się do innych z wielką uwagą i życzliwością. 

➢ Jaka jest twoja decyzja? Czy jesteś gotów?  

Bo Pan jest gotów. Jest gotów objawić się tobie za każdym razem, gdy się modlisz. 
 

„Oto jestem, Panie. Pomóż mi w tym Wielkim Poście szukać Cię                                        

i znajdować na modlitwie.”  

 

Jl 2,12-18    Ps 51,3-6.12-14.17    2 Kor 5,20--6,3 
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Pwt 30,15-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(15) Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. (16) Ja dziś 

nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, 

prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, 

który idziesz posiąść. (17) Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i 

będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - (18) oświadczam wam dzisiaj, że 

na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu 

Jordanu. (19) Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię,  

kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. 

Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, (20) miłując Pana, Boga 

swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie 

twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, 

Izaakowi i Jakubowi.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

➢ Jak wyglądałaby główna ulica w twojej miejscowości, gdyby nikt nie 

przestrzegał przepisów ruchu drogowego? 

Niektóre samochody zdołałby przemknąć przez miasto nietknięte, ale wiele by 

ucierpiało – nie mówiąc już o ich kierowcach i o pieszych! Poznawanie i przestrzeganie 

zasad ruchu drogowego jest więc niezwykle ważne, ponieważ dzięki nim możemy 

poruszać się bezpiecznie. 

To samo odnosi się do naszej relacji z Bogiem. Przemawiając za pośrednictwem 

Mojżesza, Pan dał Izraelitom „przepisy drogowe”, których powinni przestrzegać, jeśli 

chcą, by dobrze im się powodziło w Ziemi Obiecanej. Nie dał im gwarancji, że jeśli będą 

przestrzegać przymierza, uwolni ich od wszelkich problemów, ale obiecał, że unikną w ten 

sposób wiele niepotrzebnego cierpienia. 

 



Analogia do przepisów ruchu drogowego może wiele wyjaśnić. Niektóre z tych 

przepisów z pewnością cię denerwują, ale wiesz, że mają na celu ochronę ciebie i innych 

użytkowników dróg.  

Niektóre z Bożych zasad mogły wydawać się nie na rękę także Izraelitom. Wiedzieli 

jednak, że gdy będą przestrzegać przykazań miłości Boga i bliźniego, doświadczą                  

„życia” obiecanego im przez Mojżesza i będą cieszyć się pomyślnością. Posłuszeństwo 

pozwoli im zachować jedność i błogosławieństwo, jakie już stało się ich udziałem jako 

ludu Bożego. 

Kiedy więc następnym razem będziesz miał wrażenie, że któreś z Bożych przykazań 

stoi ci na drodze do szczęścia, postaw sobie pytanie: 

➢ W jaki sposób to przykazanie, choć wydaje mi się tak bardzo wymagające, 

prowadzi mnie do życia, które Bóg mi obiecał?  

 Możemy też zapytać siebie: 

➢ Do jakiego rodzaju «śmierci» może doprowadzić mnie grzech, będący złamaniem 

tego przykazania?  

Pomyśl o skutkach tego grzechu nie tylko na  krótką, ale i na dłuższą metę. Im dłużej 

będziesz rozważać swoje wybory w tym świetle, tym jaśniej zobaczysz, że to właśnie 

grzech, a nie Boże przykazania, odbiera ci wolność. 

Przekonasz się, że pójście za Panem jest najlepszą drogą do życia w pokoju i 

doświadczenia już w tym życiu zbawienia, które On nam daje. 

Każdy dzień przynosi nam niezliczone możliwości wyboru między życiem a śmiercią. 

Wybierajmy życie! 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że każdy wybór, przed którym mnie stawiasz, jest dla 

mnie okazją do coraz głębszego doświadczania Twojego życia.”  

 

Ps 1,1-4.6    

 

 

 

 

 

 



Łk 9,22-25: 

(22) I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie. (23) Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się 

zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! (24) Bo kto 

chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je 

zachowa. (25)  

Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a 

siebie zatraci lub szkodę poniesie? 
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Iz 58,1-9a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu 

ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! (2) Szukają Mnie dzień za 

dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwości nie opuszcza 

Prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: (3) 

Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? 

Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich 

waszych robotników. (4) Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą 

pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał 

zgiełk wasz na wysokości. (5) Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w 

którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z 

popiołem za posłan ie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? (6) Czyż nie jest 

raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, 

wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; (7) dzielić swój chleb z 

głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i 

nie odwrócić się od współziomków. (8) Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko 

rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska 

iść będzie za tobą. (9) Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On 

[rzeknie]: Oto jestem! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W pierwszy piątek Wielkiego Postu w naturalny sposób myślimy o poszczeniu. 

Zachowujemy dziś wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale być może 

zdecydowałeś się już na podjęcie w tym Wielkim Poście jeszcze jakiejś innej formy 

wyrzeczenia.  

➢ Może postanowiłeś zrezygnować ze swoich ulubionych przysmaków czy 

napojów, a może wyrzec się plotkowania czy ograniczyć korzystanie z 

mediów społecznościowych? 



➢ Może masz zamiar ograniczyć pracę w nadgodzinach, która dezorganizuje ci 

życie rodzinne? 

Dzisiejsze pierwsze czytanie zaprasza nas do głębszego przyjrzenia się 

zamierzonemu przez Boga znaczeniu postu. Nie chodzi w nim po prostu o wzmocnienie 

naszej woli i samodyscypliny, lecz o to, by otworzyć się na miłość. 

Innymi słowy, poszcząc od czegoś, dajesz Bogu szansę uwolnienia cię 

do czegoś innego – do bardziej wielkodusznego przyjmowania i dawania miłości.  

Post nie przychodzi nam łatwo.  

❖ Jeśli, na przykład, pościsz od słodyczy, prawdopodobnie zauważysz, jak 

bardzo pociągają cię desery.  

❖ Jeśli starasz się pościć od plotkowania i powstrzymywać się od ostrych 

komentarzy, odkryjesz, jak łatwo przychodzi ci wypowiadanie raniących 

słów.  

❖ Jeśli wyrzekasz się korzystania z mediów społecznościowych, wkrótce 

zauważysz, jak często masz ochotę sięgnąć po telefon.  

Wszystko to uświadomi ci, że nie jesteś w stanie pościć o własnych siłach, ale 

potrzebujesz Bożej pomocy. A wówczas Duch Święty sprawi, że twoje serce zmięknie 

– zarówno w stosunku do Pana, jak i do otaczających cię ludzi. 

Kiedy więc pościsz, pozwól Panu uczyć cię panowania nad sobą, a także proś Ducha 

Świętego, aby twój post stał się postem „dla” czegoś, co przyniesie owoc w twoim 

życiu. 

Jeśli wyrzekasz się wyjścia do restauracji, zastanów się na modlitwie, w jaki sposób 

możesz wykorzystać zaoszczędzony czas i pieniądze. Na przykład wykorzystaj tę 

godzinę na zrobienie zakupów zamkniętej w czterech ścianach, schorowanej sąsiadce. 

Jeśli wyrzekasz się złośliwych komentarzy, proś Ducha Świętego, aby podsuwał ci 

słowa, które będą budować innych zamiast ich niszczyć. 

Jeśli ograniczasz zajęcia, które zajmują ci czas należny rodzinie, proś, aby Duch 

Święty wskazał wam sposoby wspólnego umacniania wiary czy miłości do ubogich. 

Może znajdziecie pole do wspólnego działania w parafii lub w pobliskim schronisku dla 

bezdomnych. 

Niezależnie od formy, jaką przyjmie twój post, pozwól się poprowadzić 

Duchowi Świętemu, a On pomoże ci w przyjmowaniu Bożej miłości i 

przekazywaniu jej tym, których masz wokół siebie. 



 

„Jezu, pomóż mi w tym Wielkim Poście wzrastać w Twojej miłości.”  

 

Ps 51,3-6.18-19 

Mt 9,14-15: 

(14) Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i 

faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? (15) Jezus im 

rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? 

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.  
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Iz 58,9b-14 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, (10) 

jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe 

światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. (11) Pan cię 

zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, 

tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. (12) Twoi 

ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów. I 

będą cię nazywać naprawcą wyłomów, odnowicielem rumowisk - na zamieszkanie. (13) 

Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw 

swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana - czcigodnym, 

jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani n 

(14) wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, 

karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to 

wyrzekły.. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W całej Biblii wciąż odkrywamy ten sam powtarzający się cykl: Bóg wybawia swój 

lud z niebezpieczeństwa i zawiera z nim przymierze, ale lud wkrótce je łamie. Od 

ocalenia Noego z wód potopu po wyprowadzenie Mojżesza i wszystkich Izraelitów z 

niewoli egipskiej, Bóg nieustannie objawia swoją wierną miłość. Jednak lud, pod presją 

różnorakich trudności życiowych, zaczyna wątpić w Jego obietnice i odwraca się od 

Niego. 

Do jednego z takich cyklów nawiązuje dzisiejsze pierwsze czytanie. 

Bóg wyprowadza swój lud z wygnania w Babilonie. Po powrocie Izraelici z radością 

zaczynają odbudowywać Jerozolimę i świątynię. Jednak praca posuwa się powoli, 

narasta zagrożenie inwazją ze strony sąsiednich plemion i wielu ulega zniechęceniu. 

Wystarczy krótki czas, by niektórzy z nich wyrzekli się Pana i zaczęli uciskać swoich 

robotników oraz ignorować potrzeby ubogich (Iz 58,3). 



Jednak dzisiejsze czytanie niesie również przesłanie nadziei. Chociaż lud Boży przez 

grzech odwrócił się od Boga, On dotrzymuje zawartego z nim przymierza. Wzywa 

Izraelitów do powrotu na drogi, które im wskazał – do odrzucenia grzechu i 

zaprowadzania sprawiedliwości. Co więcej, przebacza im popełnione winy i odnawia 

obietnicę „karmienia” ich i umacniania na dzieło odbudowy (Iz 58,14). 

➢ Jak często pozwalamy na to, by nasze lęki i trudne sytuacje życiowe 

doprowadzały nas do grzechu? 

➢ Jak często odwracamy się od Boga i przestajemy ufać Jego obietnicom, bo 

życie nie składa się nam tak, jak tego oczekiwaliśmy?  

Odreagowujemy nasze frustracje na innych lub naginamy reguły, by zaspokoić swoje 

potrzeby, ponieważ nie wierzymy, że Bóg się nami zajmie.  

Wsłuchajmy się jednak w Bożą obietnicę: jeśli będziemy czcili Pana i ufali 

Mu, żyjąc w miłości, On zatroszczy się o nasze potrzeby. 

Dziś na modlitwie zastanów się nad wiernością Boga. Uczyń akt wiary w to, że On 

zatroszczy się o ciebie, jeśli Mu zaufasz i będziesz chodzić Jego drogami.  

Modląc się, poszcząc i dając jałmużnę w tegorocznym Wielkim Poście,  

oprzyj się na Panu i oczekuj Jego błogosławieństwa. On zawsze dotrzymuje swoich 

obietnic. 

 

„Panie, pomóż mi zaufać Twoim  obietnicom.”  

 

Ps 86,1-6 

Łk 5,27-32: 

(27) Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze 

celnej. Rzekł do niego: Pójdź za Mną. (28) On zostawił wszystko, wstał i chodził za 

Nim. (29) Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była 

spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. (30) Na to 

szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: Dlaczego jecie 

i pijecie z celnikami i grzesznikami? (31) Lecz Jezus im odpowiedział: Nie 

potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. (32) Nie przyszedłem wezwać 

do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. 
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Rdz 2,7-9; 3,1-7 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie 

życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. (8) A zasadziwszy ogród w Eden 
na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. (9) Na rozkaz Pana 

Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz 

drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.  

(1) A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg 
stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie 
owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? (2) Niewiasta odpowiedziała wężowi: 

Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, (3) tylko o owocach z drzewa, które jest w 
środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, 

abyście nie pomarli. (4) Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! (5) Ale 

wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i  

tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. (6) Wtedy niewiasta 

spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu 

i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, 
skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. (7) A wtedy otworzyły 
się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie 

przepaski. 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wiemy, na czym polegał pierwszy grzech – Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo 

Bogu, jedząc zakazany owoc. Ale czy wiemy również, jaka była pierwsza pokusa? „

Tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,5). 

Ta pokusa od zawsze trapiła ludzkość. Chcemy, jak Bóg, mieć wszystko pod 

kontrolą. Chcemy decydować, co jest dobre, a co złe. Pragniemy władzy, czci i chwały, 

które należą się jedynie Panu. Tę samą pokusę pokonał Jezus w walce z szatanem na 

pustyni. 

W dzisiejszej Ewangelii diabeł próbuje skusić Jezusa do buntu przeciwko planowi 

Ojca. Prowokuje Jezusa mówiąc: „Jeśli jesteś Synem Bożym…” (Mt 4,6). Innymi 

słowy: Jeśli naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, nie czekaj na pozwolenie Ojca. 

Wystąp i zachowaj się jak Bóg! 

Jednak Jezus „nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem”                      

(Flp 2,6). On, wcielony Bóg, codziennie poddawał się woli Ojca. Ostatecznie zniweczył 

grzech Adama, ofiarując samego siebie na krzyżu, aby nas zbawić (Rz 5,12-15). 

W tegorocznym Wielkim Poście proś Ducha Świętego, aby pomógł ci rozpoznać, w 

jakich dziedzinach jesteś kuszony do buntu przeciwko Bogu. 

❖ Może to coś subtelnego, jak uporczywe trwanie w złym nawyku.  

❖ Może też być to coś bardziej oczywistego, jak sprzeciwianie się woli Bożej w 

trudnej sytuacji czy wybieranie innej drogi niż ta, którą On wskazuje. 

Nie zniechęcaj się, jeśli zobaczysz w sobie oznaki buntu. Niech będą dla ciebie 

pociechą słowa dzisiejszego drugiego czytania – dzięki śmierci i zmartwychwstaniu 

Jezusa wszyscy otrzymaliśmy „obfitość łaski” (Rz 5,17). Ta łaska pomoże ci 

przezwyciężyć każdą pokusę – łącznie z pokusą stania się bogiem dla siebie!  

W tym Wielkim Poście proś gorliwie o łaskę Bożą i ufaj, że ona nigdy się nie 

wyczerpie. 

„Jezu, daj mi łaskę poddania się  Tobie we wszystkim.”  

Ps 51,3-6.12-14.17 

Rz 5,12-19 

 



Mt 4,1-11: 

 

(1) Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. (2) 

A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. (3) Wtedy 

przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te 

kamienie stały się chlebem . (4) Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem 

żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. (5) Wtedy wziął Go 

diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni (6) i rzekł Mu: Jeśli jesteś 

Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, 

a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. (7) Odrzekł 

mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. 

(8) Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa 

świata oraz ich przepych (9) i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i 

oddasz mi pokłon. (10) Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem 

napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 

będziesz. (11) Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 

 


