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Mk 10, 35 - 45 - Biblia Tysiąclecia 

(35) Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: 

Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. (36) On ich 

zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? (37) Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy 

w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej 

stronie. (38) Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić 

kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być 

ochrzczony? (39) Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: 

Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy 

również przyjmiecie. (40) Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej 

stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało 

przygotowane. (41) Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli 

oburzać się na Jakuba i Jana. (42) 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. (43) Nie tak będzie między wami. Lecz 

kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie 

sługą waszym. (44) A kto by chciał być pierwszym między wami, niech 

będzie niewolnikiem wszystkich. (45) Bo i Syn Człowieczy nie 

przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i 

dać swoje życie na okup za wielu. 
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 Św. Ambroży 
 

Prośba matki synów Zebedeuszowych 
 

 

Zastanówmy się więc, kim jest ta, która prosi razem z synami i dla synów.                  

Jest przecież matką, która zabiega o zaszczyt dla swych synów w sposób wprawdzie 

przesadny, ale zrozumiały; mamy tu matkę podeszłą w latach, pieczołowitą i 

pozbawioną pociechy, która w chwili, kiedy dzieci powinny jej pomagać i ją 

utrzymywać, znosiła cierpliwie ich nieobecność, a nagrodę udzieloną synom idącym 

za Chrystusem przenosiła nad własną radość.  

Są to ci, którzy za pierwszym wezwaniem Pana „opuściwszy dzieci i ojca poszli 

za Nim” (Mt 4, 22). Ona tedy powodowana macierzyńską tkliwością błagała 

Zbawiciela, mówiąc: „Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli w królestwie 

Twoim, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy” (Mt 20, 21nn).  

Jest to wprawdzie błąd, ale błąd miłości, serce bowiem matki nie umie czekać. 

Jakkolwiek ma przesadne żądania, jest to jednak chciwość wybaczalna, gdyż nie 

pragnie pieniędzy, ale łaski. Ani nie jest zuchwałą taka prośba, która ma na oku nie 

siebie, ale dzieci.  
 

Wyobraźcie sobie matkę, zrozumcie matkę!...  
 

 Zwróćcie uwagę, że jest to niewiasta, to znaczy istota słabsza, której Pan nie 

umocnił jeszcze własną męką.  

 Zwróćcie uwagę, powtarzam, na słabość nieumiarkowanej chciwości, 

przechodzącej na wszystkich jako dziedzictwo po Ewie, pierwszej niewieście, od 

której to słabości nie uwolnił nas był jeszcze Pan swoją krwią; jeszcze bowiem 

swoim bólem nie zniszczył głęboko zakorzenionych we wszystkich sercach 

pragnień, które są niezgodne z chwałą Bożą.  

 

Niewiasta ta błądziła na skutek winy dziedziczonej. I cóż dziwnego, że matka 

zabiegała o wyróżnienie dla synów, co łatwiej można wybaczyć, niż gdyby czyniła 

to dla siebie, skoro i apostołowie – jak czytamy – sprzeczali się o to samo? Nie 

powinien przecież Lekarz wszystkich ludzi ranić zawstydzającą naganą matki 

opuszczonej, o słabej jeszcze duszy, by wskutek odrzucenia jej próżnej prośby nie 

smuciła się, iż została ukarana z powodu nieumiarkowanych żądań. 

W końcu Pan, który wiedział, że należy uszanować miłość, odpowiedział nie 

kobiecie, ale jej synom: „Możecie pić kielich, który Ja będę pił?”. 



 A gdy Mu odpowiedzieli: „Możemy”, rzekł im Jezus: „Kielich mój wprawdzie 

pić będziecie, ale siedzieć po prawicy mojej albo po lewicy nie moją jest rzeczą 

dać wam, ale tym, którym zgotowane jest od Ojca mego”. 
 

 Jak cierpliwy i łaskawy jest Pan, jak wielka Jego mądrość, jak czuła miłość!  

 

Chcąc bowiem wykazać, że uczniowie nie prosili o rzecz błahą, ale o taką, o jaką 

prosić nie powinni, staje w obronie chwalebnych prerogatyw swego Ojca, nie bojąc 

się, że w ten sposób uwłacza cokolwiek swoim prawom, On, który „nie uważał 

sobie za grabież równości swej z Bogiem” (Flp 2, 6).  

Równocześnie miłując uczniów, których – jak czytamy – „aż do końca 

umiłował” (J 13, 1), nie chciał, by wydawało się, że On, święty i dobry, odmawia 

tego, o co prosili Go ci, których miłował. Wolał raczej udać, że ustępuje nieco ze 

swych praw, niż naruszyć miłość. Albowiem „miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, 

miłość nie zazdrości, nie szuka swego” (1 Kor 13, 4n). 

Żebyście wreszcie zrozumieli, że słowa: ,‚Nie moją jest rzeczą dać wam”, nie 

wypływają ze słabości, ale z dobroci, Pan nic nie wspomniał o Ojcu, kiedy prosili 

Go uczniowie sami, bez matki.  

Wyraża się bowiem w ten sposób: „Nie moją jest rzeczą dać wam, ale tym, 

którym zgotowane jest” – jak to czytamy u Marka (Mk 10, 40). Kiedy zaś prosi Go 

matka w imieniu synów – jak pisze Mateusz – mówi: „Nie jest moją rzeczą dać 

wam, ale tym, którym zgotowane jest od Ojca mego”. Dodaje tu słowa „od Ojca 

mego”, ponieważ uczucie matczyne domagało się większej wyrozumiałości...  
 

Przyjmijmy jednak, że ludzie mogli osiągnąć to, o co prosili. Wobec tego cóż 

znaczą słowa Chrystusa: „Ale siedzieć po prawicy mojej albo po lewicy nie moją 

jest rzeczą dać wam”?  

Czymże jest ta „moja rzecz”? Chrystus powiedział wyżej: „Kielich mój 

wprawdzie pić będziecie”, a nieco niżej: „Nie moją jest rzeczą dać wam”. I tam, i 

tu użył słowa „mój”, i to bez zmian. Powyższe zatem miejsce poucza, dlaczego użył 

tego słowa. Niewiasta bowiem prosiła Go jako człowieka, by pozwolił jej synom 

zasiąść po swej prawicy i po lewicy. A ponieważ prosiła Go jako człowieka, to i Pan 

odpowiedział wyłącznie jako człowiek, mając na uwadze swoją mękę: „Możecie pić 

kielich, który Ja będę pił”.  

Ponieważ jednak mówił o męce swojego ciała jako człowiek, chciał dać do 

poznania, że jako człowiek pozostawił nam wprawdzie przykład i wzór, jak należy 

przyjmować cierpienia, lecz jako człowiek nie rozdziela niebieskich stolic.  



To miał na myśli, mówiąc: „Nie moją jest rzeczą”, podobnie jak gdzie indziej: 

„Moja nauka nie jest moją” (J 7, 16). Mówi przeto, że nie jest ona Jego nauką jako 

człowieka, ponieważ słowa Boże są słowami ludzkimi. 

 

Jak pięknie wyraził Chrystus swoją dobroć wobec uczniów, których miłował, 

zaznaczając wpierw: „Możecie pić kielich, który Ja będę pił!” Skoro bowiem nie 

miał im dać tego, o co prosili, zaofiarował im co innego, by w ten sposób 

wspomnieć najpierw o tym, co im zamierzał dać, a nie o tym, czego im miał 

odmówić.  

 

Chciał, ażeby zrozumieli, że nie Panu brakowało chęci do okazywania hojności, 

ale że ich prośba była nieodpowiednia. „Kielich mój wprawdzie pić będziecie”, to 

znaczy nie poskąpię wam cierpień mojego ciała, możecie naśladować to, co 

posiadam jako człowiek. Podarowałem wam zwycięstwo męki, dziedzictwo krzyża, 

„ale siedzieć po prawicy mojej albo po lewicy nie jest moją rzeczą dać wam”. Nie 

powiedział: „Nie moją jest rzeczą dać”, ale „Nie moją rzeczą dać wam”. 

Stwierdził, że nie brakuje Mu władzy, ale że im, stworzeniom, brakuje zasługi. 

Rozważmy inaczej: „Nie moją jest rzeczą dać wam”, to znaczy nie jest moją 

rzeczą, bo przyszedłem nauczać pokory, nie moją jest rzeczą, bo nie przyszedłem, 

„aby Mi służono, ale aby służyć”; nie jest moją rzeczą, bo kieruję się 

sprawiedliwością, a nie względami. 

 

Czyniąc w końcu aluzję do Ojca, dodał: „Tym, którym zgotowane jest”, aby dać 

do zrozumienia, że i Ojciec nie wynagradza próśb, ale zasługi, gdyż „Bóg nie 

ogląda się na osoby” (Dz 10, 34). Dlatego też i apostoł mówi: „Których Bóg 

przejrzał i przeznaczył” (Rz 8, 29).  

 

A więc nie przeznaczył wpierw, zanim przejrzał, ale przeznaczył nagrodę tym, 

których zasługi przejrzał. Słusznie więc udzielił Pan nagany niewieście, bo 

domagała się niemożliwych rzeczy i chciała korzystać ze szczególnych względów; 

tego zaś, co postanowił dać świętym, hojnie użyczył z całą swobodą nie dwom 

apostołom, ale wszystkim uczniom bez czyjejkolwiek prośby, jak napisano: 

„Będziecie siedzieć na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń 

izraelskich” (Mt 19, 28). 

 

 

 



 Św. Bazyli Wielki 
 

Staraj się o pokorę! 

 

 

Tyle dokładaj starań, by nie zdobywać chwały u ludzi, ile inni – by ją osiągnąć, 

jeśli pamiętasz słowa Chrystusa, który powiada, że traci u Boga zapłatę ten, kto 

dobrowolnie wystawia się na pokaz ludziom i czyni dobrze, tak aby być przez nich 

widzianym. „Otrzymuje bowiem – powiada – zapłatę swoją” (Mt 6, 2).  

Nie szkodź sobie samemu, chcąc błyszczeć u ludzi. Skoro Bóg jest wielkim 

widzem, staraj się o sławę u Boga; wspaniałą On bowiem daje zapłatę. Ale ty 

zostałeś uznany za godnego pierwszego miejsca; ludzie się cisną koło ciebie, 

wielbią cię? Stań się równy swoim poddanym, nie jako panujący nad 

duchowieństwem, mówi Pismo (1 P 5), i nie bądź podobny do władców świeckich. 

Albowiem kto chce być pierwszym, temu Pan kazał być niewolnikiem wszystkich 

(Mk 10, 44).  

Krótko mówiąc, staraj się o pokorę tak, jak jej miłośnik. Kochaj ją, a przyniesie ci 

chwałę. W ten sposób osiągniesz prawdziwą chwałę, która jest wśród aniołów u 

Boga. Uzna cię Chrystus za własnego ucznia przed aniołami i da ci chwałę, jeśli 

będziesz naśladował pokorę Tego, który powiedział: „Uczcie się ode Mnie, że 

jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odkupienie serc waszych”                        

(Mt 11, 29). 

 

 Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Tyś jest dla Mnie wszystkim 

 

Czy więc niesłusznie się od nas odwraca i nas karze, gdy nam się ofiaruje, a my 

Go odtrącamy? To przyznają wszyscy. Chcesz się ozdobić, to włóż na siebie moje 

ozdoby; chcesz się uzbroić – to moją zbroją; chcesz się posilić – to przy moim stole; 

chcesz się wybrać w drogę – to w moją; chcesz odziedziczyć – to dziedzicz moje 

dziedzictwo; chcesz się dostać do ojczyzny – to do miasta, którego Ja jestem twórcą 

i które Ja założyłem; chcesz znaleźć sobie mieszkanie – to w moich przybytkach. 

 A Ja co za to daję? Nie żądam od ciebie zapłaty, a nawet Ja ci winienem zapłatę, 

jeśli wszystkiego, co moje, zechcesz używać.  

Cóż może być równego tej dobroci?  



Ja jestem ojcem, bratem, oblubieńcem, domem, pożywieniem, odzieżą, 

korzeniem, fundamentem, wszystkim, czym tylko zechcesz; nie będziesz więc 

odczuwał żadnej potrzeby. Ja nawet będę ci służył: przyszedłem bowiem, aby 

służyć, a nie po to, aby Mi służono (Mt 20, 28).  

Ja jestem także przyjacielem, członkiem, głową, bratem, siostrą, matką, jestem 

wszystkim – tylko Mnie miłuj. Ja stałem się dla ciebie ubogim, żebrakiem, dla 

ciebie byłem na krzyżu i w grobie; w niebie wstawiam się za tobą u Ojca, a na 

ziemię przyszedłem dla ciebie jako wysłannik Ojca. Tyś jest dla Mnie wszystkim: 

bratem, współdziedzicem, przyjacielem, członkiem. Czego chcesz więcej? Czemu 

się odwracasz od Tego, który cię miłuje? 
 

 

Synowie Zebedeusza. Przełożeństwo służbą                      
(Mk  10, 35-45) 

Ks. dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

Perykopa o synach Zebedeusza przypomina bardzo spór uczniów o pierwsze miejsca 

(Mk 9,33-37), który Marek umieścił po drugiej zapowiedzi męki (Mk 9,30-32). 

Po trzeciej zapowiedzi męki (Mk 10,32-34) przytacza on natomiast prośbę Jakuba                   

i Jana, która jeszcze mocniej kontrastuje z przedstawioną przez Jezusa wizją dramatycznej 

przyszłości. 

Tym razem reakcja uczniów była dla nich wyjątkowo kompromitująca.  

 Po pierwszej zapowiedzi okazało się, że Piotr myślał na sposób ludzki, a nie Boży 

(Mk 8,32-33).  

 Druga spotkała się z ich niezrozumieniem, na tyle - zdaje się - silnie przez nich 

odczuwanym, że bali się nawet o cokolwiek dopytywać (Mk 9,32).  

 Po trzeciej natomiast zachowywali się tak, jakby przed chwilą usłyszeli coś 

dokładnie przeciwnego, niż Jezus powiedział. 

Dwaj umiłowani uczniowie zamiast słuchać Go i pełnić Jego wolę, zwrócili się do 

Niego, aby to On spełnił ich pragnienia. 

Mamy tu do czynienia z całkowitym odwróceniem podstawowej relacji wiary.                       

Jan i Jakub oczekiwali, że Jezus stanie się rzecznikiem ich marzeń o udziale w Jego 

chwale. Jakże daleko znaleźli się od Abrahama, który pokazał, że wierzyć to pełnić wolę 

Boga. 



 "Co chcecie, żebym wam uczynił?" (Mk 10, 36) - zapytał Jezus Jakuba i Jana. 

Oni, jakby byli głusi na to, co powiedział chwilę wcześniej, zwrócili się do Niego z 

prośbą, która świadczyła o tym, że rozumieli Go zupełnie opacznie. 

Ów dialog między Jezusem a uczniami robi wrażenie serii oderwanych od siebie 

kwestii, jakby rzeczywiście jedna strona (uczniowie) nie rozumiała, co mówi druga 

(Jezus). Potwierdza on, że człowiek ma skłonność do zastępowania Boga swoim o Nim 

wyobrażeniem, oczekując wsparcia w urzeczywistnieniu własnych dążeń. 

Podobne pytanie: "Co chcesz, abym Ci uczynił?" (Mk 10,51) - Jezus postawi 

niewidomemu pod Jerychem, który jednak będzie wiedział, o co prosić: "Rabbuni, żebym 

przejrzał" (Mk 10,51). 

W innym miejscu Jezus zapewni swoich uczniów: "Wszystko, o co poprosicie                           

w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie" (Mk 11,24). Wpierw jednak 

trzeba wiedzieć o co prosić, aby nie domagać się tego, czego nie zamierza nam dać. 

Wiele naszych modlitw obliczonych jest na to, aby Bóg przyczynił się do 

urzeczywistnienia naszych planów. Gdyby nawet te modlitwy były odmawiane z wiarą, to 

w rzeczywistości nie są dobre. Na szczęście Bóg nas nie wysłuchuje. 

"Pewnego razu Bóg spełnił to, o co prosiłem, i miałem tego dość" - wyznał jeden                  

z ojców pustyni. "Od tego momentu zacząłem modlić się jedynie o to, bym mógł czynić 

Jego wolę!". 

W perykopie o synach Zebedeusza mamy do czynienia ze starciem między zamysłem 

Boga wobec człowieka i oczekiwaniem człowieka wobec Boga. Wynika ono z 

diametralnie odmiennego rozumienia chwały. 

Jezus zapowiedział, że udział w Jego chwale będzie miał ten, kto stanie się sługą, 

niewolnikiem i ostatnim ze wszystkich; a uczniowie oczekiwali, że udział w Jego chwale 

oznacza jak najbardziej po ludzku pojmowane wywyższenie. 

 Ze słowem Jezusa było tak jak z ziarnem z przypowieści, które upadło na 

drogę i porwał je szatan (Mk 4,15).  

Zjawisko to stale się powtarza: człowiek odrzuca to, co mu się nie podoba.                         

Stara się ujarzmić Boga, aby służył mu w osiągnięciu własnej chwały, którą myli z Jego 

("Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli" [Mk 10, 37]). 

 Jezus im odpowiedział: "Nie wiecie, o co prosicie" (Mk 10,38). 



Droga do chwały Jezusa prowadzi przez Jego mękę i śmierć. "Chwała", synonim 

Boga, w języku hebrajskim oznacza "ciężar". Jest to miłość Boga, która kazała Mu zejść 

do nas z wysokości.  

 Każda nasza próba wynoszenia się ponad innych jest nie - Bogiem, próżną chwałą, 

która ciąży, choć nic nie waży. 

 Natomiast "Jego chwała" to uniżenie Syna Człowieczego ukrzyżowanego, sąd nad 

światem i unicestwienie wszelkiej próżnej chwały (Mk 8,38; 14,62). 

 

 "Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?" (Mk 10,38a). 

Jest to kielich krzyża, przepełniony wszelką goryczą świata (Iz 51,17; Ps 75,9). Sam 

Jezus przyjął go z drżeniem. Nawet prosił Ojca: "Zabierz ten kielich ode Mnie", choć 

jednocześnie wyraźnie oświadczył: "Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty, niech się 

stanie" (Mk 14,36). 

 "Czyż możecie przyjąć chrzest, którym ja mam myć chrzczony?" (Mk 10, 38b). 

Chrzest jest tutaj obrazem męki. Jego chrztem jest zejście do piekieł na znak 

solidarności ze wszystkimi grzesznikami. Chwałą Jezusa jest Jego haniebna śmierć na 

krzyżu. Czyżby uczniowie prosili o taki właśnie udział w Jego chwale? 

 Uczniowie odpowiedzieli z pewną butą: "Możemy" (Mk 10,39). 

Oczywiście, świadczy to tylko o tym, że w dalszym ciągu niczego nie zrozumieli.                   

Z woli ciała nikt nie może być uczniem Jezusa i uczestniczyć w Jego męczeństwie, pić             

z Jego kielicha i otrzymać Jego chrzest. Jest to dar Ducha. 

"Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie" (Mk 10,39). 

Jezus zapewnił ich, że będą Jego uczniami, chociaż jeszcze nie wiedzą, co to oznacza. 

Przepowiedział męczeństwo dwom braciom. Pierwszy z nich otworzy, a drugi zamknie 

serię wspaniałych świadectw złożonych przez Dwunastu  

(Dz 12,2:   " (2) Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, " ; 

 J 21, 23:  " (23) Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. 

Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał 

aż przyjdę, co tobie do tego?  (24) Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych 

sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. ")   

 

 

 

 



W górę serca 

 
Między grzechem a świętością 

 

W każdą niedzielę na Mszy świętej słyszymy wezwanie: „W górę serca”, 

na które odpowiadamy: „Wznosimy je do Pana”. Ponieważ wypowiadamy te słowa tak 

często, czynimy to niemal bezwiednie. Jeśli jednak zastanowimy się nad nimi, ujawni 

się zawarta w nich obietnica: wznoszenie serc przybliża nas do Pana. Nie jest to 

więc tylko piękny zwrot, ale praktyka, która autentycznie wprowadza nas w obecność 

Boga.  

W jaki sposób mamy wznosić w górę nasze serca?  

Choć na to pytanie można odpowiedzieć na wiele różnych sposobów, spróbujemy 

poszukać wskazówek, przyglądając się panoramie dziejów. Skupimy się na tym, jak 

można doświadczyć obecności Boga, rozważając na modlitwie centralne prawdy 

Bożego planu zbawienia. 

 

▌ PARADOKS NASZEGO ŻYCIA 

 

Panorama dziejów jest pomocna, ponieważ kieruje naszą uwagę na cztery kluczowe 

interwencje – wydarzenia, które najpełniej odsłaniają pragnienie Boga, aby objawić 

nam swoją miłość. 

Jedną z najważniejszych prawd, jakie unaocznia nam panorama, jest różnica 

pomiędzy Bogiem a nami. Każda z czterech interwencji ukazuje nieskończoną miłość 

Boga. Uświadamia nam, że Bóg niczego bardziej nie pragnie niż tego, by wprowadzić 

nas do nieba. Z kolei my, ludzie, w perspektywie dziejów zbawienia jawimy się jako 

skończone, stworzone istoty, zdolne do wielkiej miłości, a zarazem podatne na pokusy i 

skłonne do grzechu.  

Ta dwoista wizja odsłania paradoks, który każdy z nas może odkryć we własnym 

życiu – z jednej strony pragniemy doświadczyć miłości Boga, z drugiej jednak wiemy, 

jaką władzę ma nad nami grzech. To napięcie pomiędzy tym, czego pragniemy, a tym, 

co czynimy, jest obecne w życiu każdego z nas. 

Rozważając cztery kluczowe Boże interwencje, przekonujemy się, że Bóg nie 

pozostawia nas samych w zmaganiach pomiędzy grzechem a świętością. Umacnia nas, 

wylewając na nas łaski Ducha Świętego oraz dając nam obietnicę niebieskiej ojczyzny. 

 

 



 

▌  JEZUS, NASZ WZÓR 

 

Panorama ukazuje nam, że nasza nadzieja na odrzucenie grzechu i przemianę życia 

płynie ze zmartwychwstania Jezusa i że Jezus jest najlepszym wzorem tego, jak 

możemy doświadczyć takiej przemiany. Jezus był w nieustannym kontakcie ze swoim 

Ojcem w niebie. Miał stale w pamięci zbawczy plan, który kształtował Jego myślenie i 

postępowanie. Powtarzał wielokrotnie, że czyni jedynie to, co Ojciec nakazuje Mu 

czynić (J 5,19; 8,28; 14,31). 

Jednak stały kontakt z niebem nie przeszkadzał Jezusowi być także w realnym 

kontakcie z otaczającym Go światem. Dostrzegał jego piękno i wszelkie sposoby, na 

jakie stworzenie objawia miłość Jego Ojca. Był świadom, że ten świat ma być dla Niego 

tylko tymczasowym domem, choć tak wielu uważało go za jedyną rzeczywistość godną 

zachodu. Dostrzegał zgubny wpływ grzechu i jego skutki w ludziach, z którymi się 

stykał. Jednak ani wrogość ze strony zwierzchników Izraela, ani słaba wiara uczniów 

czy tak uciążliwa nieraz natarczywość przychodzących do Niego ludzi – nie pozbawiały 

Go wewnętrznego pokoju.  

We wszystkich tych sytuacjach był zjednoczony z Ojcem. Z pewnością Jezus 

doceniał wygodę czy smaczne jedzenie, ale potrafił także pościć albo spędzać na 

modlitwie całe noce. Podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, odczuwał potrzebę 

przyjaźni, ale był gotów narazić się bliskim, gdy wymagała tego wierność misji zleconej 

Mu przez Ojca.  

Trwając stale w bliskości z Nim, nieustannie doświadczał mocy Ducha Świętego. 

Nosząc w pamięci panoramę dziejów zbawienia, uczymy się wznosić oczy ku niebu, tak 

jak czynił to Jezus. Uczymy się od Niego całkowitego zaufania Ojcu i niezachwianej 

pewności, że On jest przy nas. Mówiąc krótko, stajemy się coraz bardziej podobni do 

Jezusa, oczekując na Jego powtórne przyjście, kiedy to zobaczymy Go twarzą w twarz. 

 

▌ NASZ UDZIAŁ W BOŻYM PLANIE 

 

Wznosząc serca, aby być bliżej Pana, zaczynamy lepiej rozumieć Boży plan 

względem stworzenia, a dzięki temu budzi się w nas pragnienie włączenia się w 

realizację tego planu. 

Św. Paweł napisał niegdyś: „Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to 

(…) że za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, 

lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał” (2 Kor 5,14.15).  

Paweł uznał w Jezusie swojego Zbawiciela, przyjął Bożą wizję rzeczywistości. I ta 

wizja sprawiła, że stał się Apostołem Narodów, dzieląc się Dobrą Nowiną ze 

wszystkimi, których spotykał. 



Rozważanie panoramy dziejów zbawienia nie uczyni z ciebie apostoła na miarę 

Pawła poświęcającego każdą chwilę na głoszenie Ewangelii. Z pewnością jednak 

sprawi, że będziesz miał więcej miłości, dobroci i miłosierdzia dla ludzi, z którymi 

żyjesz. A to już wystarczy, żeby przyczynić się do przemiany świata. ▐ 

 

Panorama dziejów zbawienia 
pomocą w modlitwie 

 

 

 

●  Wyznawaj te prawdy co rano  

 

Codziennie rano ofiaruj Jezusowi swoje życie i rozpoczynający się dzień. Wyznaj, 

że Bóg cię stworzył, że Jezus pokonał grzech i śmierć, że dzięki Duchowi Świętemu 

możesz prowadzić nowe życie oraz że Jezus powróci w chwale. 

Powiedz Panu, że chcesz, aby te prawdy kierowały dzisiaj wszystkimi twoimi 

decyzjami. 

 

●  Ucz się dostrzegać panoramę dziejów zbawienia w liturgii  

 

Biorąc udział we Mszy świętej, staraj się zauważać odniesienia do odwiecznego 

planu Boga i Jego czterech kluczowych interwencji w nasze dzieje. Niech Credo stanie 

się dla ciebie modlitewną medytacją tych prawd. Wsłuchaj się w słowa Modlitwy 

eucharystycznej i zauważ, jak bardzo skupia się ona na wychwalaniu Bożego planu. 

Zobacz, jak te i inne modlitwy wysławiają Boże błogosławieństwa udzielane nam w 

ciągu całej historii zbawienia. 

 

●  Oczyszczaj się z grzechów 

 

Każdego wieczoru zbadaj swoje sumienie i żałuj za wszystkie popełnione grzechy. 

Proś Ducha Świętego, aby pomógł ci zobaczyć, gdzie rozminąłeś się z Bożym planem 

wobec ciebie. Przystępuj regularnie do sakramentu pokuty. Zaufaj, że „jeżeli 

wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści 

nas z wszelkiej nieprawości” (1 J 1,9). Próbuj też przebaczać tak, jak tobie 

przebaczono. 



Nie pozwalaj sobie na złe traktowanie innych dlatego, że żywisz do nich urazę. 

Staraj się raczej oddawać Bogu wszelkie poczucie krzywdy, rozgoryczenia i niechęci, 

jakie w sobie dostrzegasz. 

 

●  Wstawiaj się za innymi 

 

Módl się za swoją rodzinę, współmałżonka, krewnych, przyjaciół, bliskich ci 

księży, zakonników i siostry zakonne. Pamiętaj także o chorych, ubogich                                  

i opuszczonych. Powierzaj każdego z nich Jezusowi i proś, aby głębiej poznali Jego 

miłość. Módl się, aby Duch Święty podźwignął ich serca i ukazał im panoramę Bożego 

planu. Módl się o ochronę przed zakusami grzechu i wszelkim złem, jakie im dzisiaj 

zagraża. Uwierz, że twoja modlitwa może wyjednać im łaskę Bożą nawet                                

w najtrudniejszych sytuacjach. 

Panorama dziejów 

zbawienia pomocą 

NALEŻYSZ DO BOGA 
 

Panorama dziejów zbawienia jest wspaniałym narzędziem, które pomaga nam 

zobaczyć swoje życie tak, jak widzi je Bóg. Pomaga nam również umocnić naszą wiarę 

i głębiej zaufać w miłość i opiekę Boga.  

 

 A co najważniejsze, pomaga wznieść serca do Pana.  

 Przypomina nam, że Bóg nas stworzył, że Jezus przyszedł nas zbawić, że 

żyje w nas Duch Święty oraz że Jezus przyjdzie powtórnie, aby zabrać nas 

do naszego domu w niebie.  

 Pokazuje, skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy i jak bardzo Bóg pragnie 

pomagać nam na tej drodze.  

 

Utkwij więc wzrok we wspaniałym, chwalebnym planie Boga.  

Niech wzniesie on w górę twoje serce, napełniając cię radością i wdzięcznością.  

Należysz do Boga, a On należy do ciebie.  

Kocha cię i pragnie przebywać z tobą na wieki. ▐ 
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Terminy spotkań do końca roku 2018: 

 

 

 27 października  

 10 listopada  

 17 listopada – konferencja w Myczkowcach 

   1 grudnia  

 15 grudnia  
  

 

Tematyka spotkania 27 października 2018 roku; 

 
 9.00-10.45 – ks. dr Marek Dzik: „Pismo Święte nie jest do prywatnego 

wyjaśniania – jak poruszać się po tekstach Nowego Testamentu”; 

 

 10.45-11.15 – przerwa kawowa; 

 

 11.15-12.50 – s. dr hab. Joanna Nowińska SM: „Micheasz – analiza            

księgi z odniesieniem do istotnych zagadnień profetyzmu biblijnego                        

i pozabiblijnego, terminologii, form komunikacji prorockiej”. 

  

 

Peter Kreeft - "I ty możesz zrozumieć Biblię" 

Księga Micheasza: jej orędzie to "Któż jak Bóg?" 

Imię proroka stanowi skrót od "Któż jest jak Bóg?". Jego orędzie jest jego imieniem: 

"Któryż Bóg podobny Tobie?" (7,18). Micheasz ma trzy przesłania od Boga. 

1. Po pierwsze, mówi o grzechach Judy i Izraela.  

2. Po drugie, przepowiada im karę.  

3. I po trzecie, ogłasza nadzieję na przyszłość, powrót ludu do jego ojczyzny i 

pojednanie z Bogiem.  

Są to trzy podstawowe przesłania wszystkich proroków. 



Najsłynniejszy werset z Księgi Micheasza podsumowuje żądania Boga, racjonalne 

żądania, które zostały zignorowane: "Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre.                     

I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania 

życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?" (6,8). 

W rozdziałach 6 i 7 Micheasz wyobraża sobie Boga i Jego lud prowadzących debatę 

w sądzie. Bóg wzywa go do zdania rachunku,  przedstawienia Jego sprawy.                        

Cały Wszechświat, sama natura, jest ławą przysięgłych. Wyrok brzmi: winny - winny 

pogwałcenia dwóch wielkich przykazań, miłowania Boga z całego serca i miłowania 

bliźniego jak siebie samego.  

 Pierwsze zostało zastąpione fałszywym, pustym i obłudnym kultem.  

 Drugie - niesprawiedliwością: uciskiem, eksploatacją, chciwością, oszustwem, 

pychą, przemocą oraz przekupywaniem sędziów, kapłanów i proroków. 

Trzecie przesłanie, nadzieja na prawdziwy pokój, sprawiedliwość i szczęście, zależy 

od przyjścia Mesjasza.  

 Księga Micheasza (5,2) jest jednym z najwyraźniejszych i najbardziej 

konkretnych proroctw Starego Testamentu.  

 Dokładnie podaje miejsce urodzenia Mesjasza: Betlejem.  

 Zostało napisane siedemset lat przed narodzeniem Jezusa.  

Uczeni w Piśmie wymienieni w Ewangelii według św. Mateusza (2,5-6) próbowali 

dowodzić, że Jezus nie był Mesjaszem, gdyż myśleli, że urodził się On w Nazarecie, a 

nie w Betlejem.  

"(5) Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał 

Prorok: (6) A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze 

spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, 

który będzie pasterzem ludu mego, Izraela." 

Nie znali Jezusa, ale znali Stary Testament. 


