
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

24 lutego 2020 

Lekcja  101                                      Temat:  Modlitwa  
 

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” 

 

Wspinaczka wysokogórska, patrząc z dołu, może wydawać się prosta. Należy znaleźć 

kolejne miejsce, którego można się uchwycić, a następnie podciągnąć się w górę. Jednak 

każdy, kto poważnie się tym zajmował, wie, jak wielkim jest to wyzwaniem, tym 

większym, im wyżej znajduje się wspinacz. Jedno drobne potknięcie może okazać się 

tragiczne w skutkach. Trzeba niezwykle uważnie wybierać punkty oparcia dla rąk i stóp.  



Przykład ten może pomóc nam zrozumieć sytuację, w jakiej znaleźli się ci uczniowie, 

którzy nie byli razem z Jezusem na Górze Przemienienia.  

Podczas gdy Jezus wraz z Piotrem, Jakubem i Janem przebywał na górze Tabor, pewien 

człowiek przyprowadził do uczniów swego opętanego syna, błagając, by mu pomogli. 

Uczniom mogło wydawać się to prostym zadaniem – widzieli przecież wiele razy, jak 

czynił to Jezus, a nawet sami to czynili, kiedy ich wysłał po dwóch.  

Jednak sytuacja szybko zaczęła wymykać się im spod kontroli – nie umieli pomóc 

chłopcu, w każdej chwili groził mu kolejny atak konwulsji, jego ojciec był zrozpaczony, 

za to oni na oczach tłumu wdali się w burzliwą dysputę z uczonymi w Piśmie. Zupełnie, 

jakby gdzieś po drodze postawili kilka fałszywych kroków i skończyło się to bolesnym 

upadkiem.  

 Czy nie czujesz się czasami jak ci uczniowie?  

Próbujesz dzielić się swoją wiarą z bliźnim i kończy się to kłótnią. Proponujesz wspólną 

modlitwę chorej krewnej i spotykasz się z ostrą odmową. To tak, jakbyś postawił stopę w 

niewłaściwym miejscu i zaczął osuwać się po zboczu. Widzisz wyraźnie, że ktoś błądzi i 

chcesz go upomnieć, a kończy się to zerwaniem relacji.  

„Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą” (Mk 9,29) – 

powiedział Jezus do swoich uczniów. 

Nie ma tu prostej recepty. Punkty oparcia bywają trudne do znalezienia. Powietrze jest 

rozrzedzone. Musisz działać ostrożnie, z rozmysłem i pokorą. Ostatecznie najlepsze, co 

możesz zrobić, to trzymać się blisko Pana i pozwolić Mu się prowadzić – tak, jak w danym 

momencie to rozumiesz.  

Nie masz gwarancji, że zawsze postąpisz właściwie. Masz natomiast pewność, że nawet 

jeśli zaczniesz osuwać się w dół, Jezus zawsze cię podtrzyma, doda otuchy i pomoże w 

dalszej wspinaczce.  

„Jezu, pomóż mi wytrwać w modlitwie i służbie Twojemu ludowi. Panie, chcę 

wspinać się coraz wyżej i być coraz bliżej Ciebie”. 

 

Jk 3,13-18      Ps 19,8-10.15 
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Lekcja  102                                            Temat:  Łaska dla pokornych 
Jk 4,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 

 
(1) Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych 

żądz, które walczą w członkach waszych. (2) Pożądacie, a nie macie, żywicie 

morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie 

posiadacie, gdyż się nie modlicie. (3) Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle 

modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. (4) Cudzołożnicy, czy nie 

wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś 

zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (5) A może 

utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas 

utwierdził? (6) Daje zaś tym większą łaskę: Dlatego mówi:  

Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. 

(7) Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie 

od was. (8) Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, 

grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! (9) Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i 

płaczcie. Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w 

przygnębienie. (10) Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kilka lat temu w pewnej parafii między proboszczem a jednym z wikarych powstał 

ostry konflikt, rozgrywający się na oczach wielu parafian. Kiedy w końcu zdołali dojść do 

porozumienia i pojednać się ze sobą, postanowili stanąć razem wobec parafian i wyznać, 

że przebaczyli sobie nawzajem. Przeprosili też wszystkich za dawanie złego przykładu i 

niszczenie jedności w parafii.  

Świadkiem tego niezwykłego pojednania była pewna kobieta, którą ta scena poruszyła 

tak bardzo, że postanowiła częściej przychodzić do tego kościoła. Ostatecznie stała się 

zaangażowaną parafianką. Przebaczenie jest tak potężną siłą dobra! Pojednanie, i to 

pojednanie publiczne, wymagało wiele pokory, zarówno od proboszcza, jak i od wikarego.  

 



Jak jednak mówi Jakub Apostoł w dzisiejszym czytaniu:  

„Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę” (Jk 4,6). 

Ci dwaj mężczyźni stali się świadkami działania łaski Bożej. Pokazali swoim 

parafianom, że wszyscy potrzebujemy łaski, aby przezwyciężać swoją naturalną skłonność 

do pychy i uporu.  

Pokazali, co się dzieje, gdy dzięki łasce Bożej zdobywamy się na pokorną prośbę o 

przebaczenie. A co wtedy, gdy już przeprosiliśmy kogoś i nic z tego nie wynikło? Pycha 

może podpowiadać nam, że zrobiliśmy już wszystko, co w naszej mocy. Ale jeśli 

będziemy dalej prosić Boga o łaskę pojednania, On może nas zaskoczyć. Może podpowie 

nam jakiś inny sposób dotarcia do tej drugiej osoby lub pokaże, co w naszej własnej 

postawie jest przeszkodą na drodze do pojednania.  

Nawet jeśli wszystko, co możemy zrobić, to gorąca modlitwa, może się okazać, że 

całkowicie zmieniła ona nasze nastawienie. Czy jest ktoś, z kim powinieneś się pojednać, 

a może nawet masz już za sobą jakieś próby?  

Jutro jest Środa Popielcowa. 

Proś Boga, aby w ramach twej wielkopostnej drogi przygotował twoje serce na 

pojednanie. Możesz być zadziwiony tym, co uczyni Bóg w odpowiedzi na taką modlitwę!  

„Jezu, na progu Wielkiego Postu udziel mi łaski, abym wytrwale dążył do 

pojednania w moich trudnych relacjach”. 

Ps 55,7-11.23  

Mk 9, 30-37 

 (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. 

 

 



Środa Popielcowa 
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Lekcja  103                                           Temat:  Nie ukrywaj niczego przed Panem 
Jl 2,12-18 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(12) Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana:  
 

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem,                             

przez post  i płacz, lament. 
 

(13) Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga 

waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w 

łaskawości, a lituje się na widok niedoli. (14) Kto wie? Może znów pożałuje i pozostawi 

po sobie błogosławieństwo [plonów] na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana 

Boga waszego. (15) Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście 

uroczyste zgromadzenie. (16) Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, 

zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! Niech wyjdzie oblubieniec ze 

swojej komnaty a oblubienica ze swego pokoju! (17) Między przedsionkiem a ołtarzem 

niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: Przepuść, Panie, ludowi 

Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad 

nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg? (18) I Pan zapalił 

się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Co roku Wielki Post rozpoczyna się tym samym czytaniem z Księgi Joela, w którym 

Bóg wzywa lud Izraela do nawrócenia. 

Kościół wybiera ten fragment, ponieważ wzywa nas, abyśmy w rozpoczynającym się 

właśnie okresie Wielkiego Postu także powrócili całym sercem do Boga. Dla Izraelitów 

powrót do Boga oznaczał, że wszyscy gromadzili się razem i błagali Pana o wybawienie. 

Wspólnie także pościli, w tym również ci, którzy normalnie zwolnieni byli z obowiązku 

postu, czyli osoby starsze, dzieci i nowo zaślubieni małżonkowie.  



Prorok opisuje jedną z wielu sytuacji, gdy Izraelici odpowiedzieli na wezwanie Boga                    

i zwrócili się do Niego ze szczerą skruchą, a On „zapłonął zazdrosną miłością ku swojej 

ziemi i zmiłował się nad swoim ludem” (Jl 2,18).  

Podobnie jak grzech jest odwróceniem się od Boga, tak skrucha jest zwróceniem się ku 

Niemu z powrotem. Możemy czynić to z ufnością i nadzieją, ponieważ  

 Ten, do którego się zwracamy, jest Bogiem, który lituje się nad nami, tak 

jak zmiłował się nad Izraelitami.  

 Ponieważ Ten, do którego się zwracamy, stworzył nas z miłości, a Jego 

największym pragnieniem jest to, byśmy kroczyli u Jego boku.  

 Ponieważ Ten, do którego się zwracamy, jest Bogiem nieskończonego 

miłosierdzia, który posłał na świat swojego Syna, aby nas odkupił. A wszystko 

po to, abyśmy mogli trwać z Nim na wieki.  

 Ponieważ Ten, do którego się zwracamy, wie o nas wszystko – to, co dobre,               

i to, co złe – a mimo to wzywa nas, abyśmy poszli za Nim i stali się jego 

uczniami.  

Rozpoczynając okres Wielkiego Postu, nie ukrywaj niczego przed Panem. Przyjdź do 

Niego, by w szczerości i pokorze wyznać Mu swoje grzechy. Pamiętaj jednak, że 

odwracając się od grzechu, zwracasz się ku Bogu. Czynisz to również przez modlitwę, 

post i jałmużnę. Uwierz, że On, podobnie jak Izraelitom, odpowie także tobie. Na szczerą 

skruchę odpowie przebaczeniem, miłosierdziem i łaską trwałych zmian w twoim życiu.  

 

„Jezu, pomóż mi w tym Wielkim Poście całym sercem nawrócić się ku Tobie”. 

Ps 51,3-6.12-14.17     2 Kor 5,20--6,3  

Mt 6,1-6.16-18 

 (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. 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.  

(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. 
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Lekcja  104                                             Temat:  Znajdź czas dla Boga 
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”  

 

Czy chcesz, aby twój tegoroczny Wielki Post był owocny? 

Spróbuj myśleć o nim jako o wędrówce, którą podejmujesz wraz z uczniami, gdy Jezus 

przygotowuje się do swojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Usłyszysz, jak naucza i 

opowiada przypowieści; zobaczysz, jak uzdrawia chorych i karmi głodnych.  

Jak Mu odpowiesz?  

 Każdy dzień, każdy krok tej wędrówki jest kolejną okazją do podjęcia decyzji, aby 

pójść za Nim.  

 Pójście za Panem pociąga za sobą konieczność dokonywania wyborów.  



Mówi o tym każde z dzisiejszych czytań.  

1. Mojżesz w swojej mowie pożegnalnej do Izraelitów podkreśla, że pragnąc 

otrzymać Boże życie, muszą zadecydować czy chcą iść za Bogiem i być Mu 

posłuszni (Pwt 30,15-20).  
 

2. Jezus zapowiada swoją mękę, a następnie otwarcie mówi uczniom:  

„Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 

bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23).  
 

3. Z kolei psalm responsoryjny opisuje szczęście błogosławionych, którzy 

służą Panu – nie idą za radą grzeszników, lecz mają upodobanie w 

rozmyślaniach nad Prawem Pańskim – a w rezultacie stają się jak dobrze 

nawodnione, owocujące drzewo.  

To samo odnosi się do nas – podobnie jak Izraelici, jak uczniowie, jak ludzie opisani w 

psalmie – wybierając Boga, otrzymujemy życie.  

Dlatego niezależnie od tego ile masz lat, kim jesteś i w jakim stanie żyjesz, znajdź                     

w Wielkim Poście więcej czasu na modlitwę i rozważanie słowa Bożego.  

 Idź do kościoła na nabożeństwo Drogi Krzyżowej.  

 Daj coś od siebie ubogim – na przykład zatrzymaj się przy bezdomnym na ulicy               

i porozmawiaj z nim lub zaangażuj się w zbiórkę żywności dla ubogich.  

 Pozmywaj po rodzinnym posiłku czy posprzątaj porozrzucane przez najbliższych 

rzeczy – i zrób to z uśmiechem.  

Brzmi to trochę jak lista spraw do załatwienia. Ale chodzi tu o coś innego.  

Poświęcając więcej czasu na modlitwę, zauważysz w sobie więcej radości i zadowolenia, 

nawet w trudnościach. Jeśli zapomnisz o sobie, otwierając się na potrzebujących, 

zrozumiesz głębiej miłość Jezusa do ubogich. Służba bliskim, nawet wtedy, gdy cię oni 

drażnią, wleje ci w serce więcej pokoju.  

Każdy wybór pójścia za Jezusem w konkretnej sytuacji pokrzepia twoją duszę, jak rzeka 

nawadniająca drzewo (Ps 1,3). Poddaj się więc działaniu łaski Bożej i powiedz Panu „tak”.  

Idąc za Jezusem w Wielkim Poście dzień po dniu, 

zaczniesz stopniowo upodabniać się do Niego  

w swoich myślach, słowach i uczynkach. Tak będzie działać w tobie Jego życie!  

„Panie, pomóż mi wybierać Ciebie i iść za Tobą w każdej sytuacji”. 



 

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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Lekcja  105                                  Temat:   Sens wielkopostnych wyrzeczeń 
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 posłanie - 
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” 

Izraelici mieli tak wielki szacunek dla świętości Boga, że, sprawując kult w świątyni, 

drobiazgowo przestrzegali przepisów. Na przykład przed rozpoczęciem modlitwy 

dokonywali obmyć rytualnych. Zgodnie z nakazem Boga powstrzymywali się od 

niektórych pokarmów, aby odróżnić się od sąsiednich narodów. Pościli w Dzień 

Pojednania, aby wyrazić swój żal za grzechy. Pościli też dodatkowo w inne dni, aby oddać 

cześć Bogu lub błagać Go w jakiejś intencji.  

Te akty pobożności były wielkim świadectwem ich przekonania o świętości Boga. 

Zarazem jednak niosły one ze sobą ryzyko skupienia się na czysto zewnętrznej stronie 

kultu. Drobiazgowe zachowywanie przepisów łatwo mogło stać się dla Izraelitów jedynie 

skuteczną strategią, pozwalającą nakłonić Boga do spełnienia zanoszonych do Niego 

próśb.  



A wtedy, po wyjściu ze świątyni czy zakończeniu postu, szybko powracali do swego 

samolubnego postępowania.  

Słowa Izajasza z pierwszego czytania są reakcją na tę błędną postawę. Poucza on lud, 

jakiego postu Bóg od niego oczekuje. Oczywiście nie potępia postu, przypomina 

natomiast jego prawdziwe znaczenie – wyrażenie szacunku wobec Boga 

poprzez miłość bliźniego.  

Bóg nie daje nam reguł po to, żebyśmy mieli szansę wykazać się przed Nim swoim 

posłuszeństwem. Są one raczej narzędziami, mającymi tak nas ukształtować, byśmy stali 

się do Niego podobni. Sensem wielkopostnych wyrzeczeń jest to, by uczyć się 

patrzeć i postępować po Bożemu – aby dobrowolnie podejmować ofiary z miłości do 

innych.  

 Czy jest rzeczą dobrą regularnie uczestniczyć we Mszy świętej, 

przystępować do spowiedzi, pościć, wspierać akcje charytatywne, unikać 

poważnych grzechów? 

 Oczywiście!  

Bóg jednak chce jeszcze więcej – aby te praktyki stały się żywymi, dotykalnymi aktami 

miłości.  

Bóg kieruje dziś do ciebie to samo słowo, co kiedyś do Izraelitów. Opisuje taki rodzaj 

postu, który sprawia Mu radość. Nie ma w tym nic ukrytego, tajemniczego czy 

mistycznego. Ale również nie jest to łatwe. Wiemy jednak, czego Bóg od nas pragnie, 

toteż skoncentrujmy się na szukaniu sposobów, dzięki którym będziemy mogli to 

wypełnić.  

Dziś na modlitwie poproś Ducha Świętego, aby wskazał ci choć jeden sposób, w jaki 

możesz praktykować post miły Bogu.  

 Czy znasz kogoś, kto jest zniewolony, uciśniony, głodny, bezdomny czy nagi? 

 Zrób coś dla niego, a „twoje światło wzejdzie jak zorza” (Iz 58,8).  

 

„Panie, pomóż mi podjąć taki post, który będzie Tobie miły”. 

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”  

Po przeczytaniu tych słów, możemy łatwo uznać, że właściwie one nas nie dotyczą.  

Ale czy nigdy nie zdarzyło ci się powiedzieć: „Wcale ci nie jest przykro!”, kiedy ktoś 

usiłował cię przeprosić, lub: „Ma, na co zasłużyła!”, kiedy nielubianej przez ciebie osobie 

powinęła się noga? Albo: „Jesteś beznadziejny”, kiedy zdenerwował cię ktoś bliski?  

Chyba każdy z nas miewa sytuacje, kiedy mówi lub myśli coś takiego, kiedy ocenia lub 

osądza innych, kiedy odczuwa satysfakcję na widok cudzej porażki. A potem żałujemy 

pochopnych słów czy wstydzimy się nieżyczliwych myśli.  

Na szczęście Jezus, jeśli tylko Go o to poprosimy, pomoże nam traktować innych z taką 

samą miłością, współczuciem i miłosierdziem, z jakim On nas traktuje. Oczywiście nie 

odbywa się to automatycznie ani natychmiastowo. Często najpierw trzeba po prostu 

zastanowić się, dlaczego mówimy to, co mówimy.  

I tu właśnie potrzebujemy Jezusa. 



 On pomaga nam zajrzeć w nasze serca i zobaczyć korzeń, z którego biorą się takie 

raniące słowa – ponieważ z pewnością mają one swoją przyczynę.  

Zapytaj jakiegokolwiek terapeuty, a powie ci, że ludzie, którzy sami zostali zranieni, 

często następnie ranią innych. Czasami raniące słowa biorą się z naszych egoistycznych 

pragnień albo utajonych pretensji, że ludzie nie traktują nas tak, jak na to, naszym 

zdaniem, zasługujemy.  

 Może i ty zmagasz się teraz z nieprzebaczeniem czy urazą.  

 Może jakieś dawne zranienie rzutuje dziś na twoje relacje.  

 A może po prostu chcesz za wszelką cenę dostać to, czego pragniesz – i to 

natychmiast!  

Niezależnie od tego, jaki jest korzeń raniących słów, pamiętaj, że Jezus chce ci pomóc. 

Chce oświecić twoje serce i zapewnić cię, że twoje życie jest w Jego rękach – i dlatego nie 

musisz na nikogo naskakiwać. Nie musisz atakować ani przyjmować pozycji obronnych, 

gdyż Chrystus troszczy się o ciebie w najlepszy sposób. Ma moc uleczyć twoje zranienia            

i umocnić twoje serce.  

Nierzadko uważamy, że Wielki Post jest czasem, w którym robimy coś dla Boga.                  

Ale jest to również czas, w którym Bóg pragnie czynić coś dla nas.  

W trakcie swojej wielkopostnej wędrówki proś Go, aby pomógł ci zrezygnować                     

z nieuprzejmych uwag i nerwowych reakcji. A jeśli się potkniesz, zastanów się, co 

spowodowało w tobie takie zachowanie. I z ufnością proś Jezusa, aby cię uzdrowił                      

i pomógł ci zacząć od nowa.       Ps 86,1-6 

„Jezu, uzdrów moje serce, abym wypowiadał tylko słowa miłości, pokrzepienia                

i miłosierdzia”. 

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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Mt 4,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 
 

 (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. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  

 Co to za Ojciec, który wysyła Syna na pustynię i każe mu tam głodować? 

  Jeśli jesteś Synem Bożym, to wykorzystaj swoją moc, przemień kamienie w chleb! 

Taką przemyślną strategię zastosował diabeł, jakby licząc na to, że uda mu się zasiać w 

umyśle Jezusa ziarno zwątpienia w miłość i dobroć Boga. Gdyby zdołał zachwiać 

zaufaniem Jezusa do Ojca, to może odstąpiłby On od wierności i posłuszeństwa Ojcu?  



Pokusy są coraz bardziej przewrotne aż do finalnej zagrywki: Bóg wcale Ci nie pomaga, 

pozostawia Cię tu na pastwę głodu i upokorzenia. Czy warto być Mu wiernym? Ja mogę 

dać Ci o wiele więcej, więc dlaczego nie miałbyś oddać mi pokłonu? To przecież 

niewiele...  

Jest to ta sama strategia, jaką zastosował wąż wobec Adama i Ewy: „Czy rzeczywiście 

Bóg powiedział…?” (Rdz 3,1).  

Bóg wie, że jeśli zjecie ten owoc, będziecie tacy jak On. Zyskacie Jego moc, będziecie 

wiedzieć to, co On. Chce wam w tym przeszkodzić, żebyście Mu nie dorównali.  

Ale tam, gdzie zawiedli nasi pierwsi rodzice, Jezus zwyciężył, a przez to otworzył także 

i nam drogę do zwycięstwa. Odparł diabelskie pokusy przy pomocy narzędzia, którym my 

także możemy się posłużyć.  

Jest nim nasza wiara i mocne w niej trwanie. Po czterdziestu dniach przebywania na 

pustyni Jezus był głodny i wyczerpany, ale wiedział, czego Bóg od Niego oczekuje, toteż 

mocno przylgnął do Jego woli i Jego obietnic. Starcie zakończyło się zwycięstwem Jezusa.  

Za każdym razem, gdy odrzucał perfidne słowa diabła, rozlegały się anielskie śpiewy 

niosące pociechę i wielbiące Boga. Ostatecznie był to przecież fragment walki dobra ze 

złem, walki złych mocy z Bożym planem zbawienia każdego człowieka.  

 Nie łudź się zatem, że w tym Wielkim Poście unikniesz pokus, 

nawet jeśli dotąd sądziłeś, że nie jesteś kuszony.  

Diabeł będzie próbował przekonać cię, że Bogu na tobie nie zależy lub że 

zachowywanie przykazań nie jest czymś ważnym i w niczym ci nie pomoże.  

Nie wierz w to! Trwaj mocno w swoich wielkopostnych postanowieniach. Bądź wierny 

modlitwie. A jeśli zdarzy ci się upaść, pamiętaj, że wciąż jesteś dzieckiem Bożym. On cię 

kocha i zawsze jest gotów ci pomóc. Może nawet posłać anioła, aby cię pocieszył!  

„Panie, umocnij mnie swoją łaską, abym w czasie Wielkiego Postu mógł 

przezwyciężyć wszelkie pokusy”. 

 

Rdz 2,7-9; 3,1-7      Ps 51,3-6.12-14.17      Rz 5,12-19 


