
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

2 stycznia 2017 
Lekcja  78                  Temat:  W oczach Boga jesteś umiłowany, niezastąpiony, 

członkiem  Bożej rodziny i mieszkaniem Ducha Świętego 
(J 1, 19 - 28:   Biblia Tysiąclecia)  

(19) Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy 

kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, (20) on wyznał, a 

nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. (21) Zapytali go: Cóż 

zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? 

Odparł: Nie! (22) Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać 

odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam                                                    

o sobie? (23) Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę 

Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. (24) A wysłannicy byli spośród 

faryzeuszów. (25) I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem 

chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? (26) Jan 

im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie 

znacie, (27) który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać 

rzemyka u Jego sandała. (28) Działo się to w Betanii, po drugiej stronie 

Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Jeśli kiedykolwiek uczestniczyłeś w zjeździe rodzinnym, prawdopodobnie niejeden raz 

zadawano ci to pytanie. Wiele rodzin przygotowuje dla każdego uczestnika zjazdu plakietkę z 

imieniem i nazwiskiem i kartkę z drzewem genealogicznym. Pomaga to zorientować się, kim jest 

dana osoba i jakie pokrewieństwo ją z tobą łączy.  

W dzisiejszej Ewangelii pytanie to zadają Janowi Chrzcicielowi kapłani i lewici:                              

 

„Kto ty jesteś?” (J 1,19). 

 

 Nieoczekiwanie Jan wyjaśnia najpierw, kim nie jest. Dopiero przyciśnięty do muru stwierdza:  

„Jam głos wołającego na pustyni” (J 1,23). 

  



W głębi naszych serc Bóg również zadaje nam to samo pytanie: „Kto ty jesteś?”. Nie chodzi Mu 

o twoje imię, ale o to, kim naprawdę jesteś. My – jak Jan – także wolimy odpowiadać, kim nie 

jesteśmy. „Nie jestem nikim ważnym” – mówimy. „Nie jestem wybitnie inteligentny, nie jestem 

zamożny, utalentowany”. Bóg pyta jednak dalej: „Kto ty jesteś?”. Oczywiście zna odpowiedź na to 

pytanie, ale zależy Mu na tym, abyś także ty ją poznał.  

 

Zastanów się więc nad tym, kim jesteś w oczach Boga. 

 

 Jesteś umiłowany. Jesteś dzieckiem Boga, stworzonym na Jego obraz i podobieństwo. 

Masz szczególne miejsce w Jego sercu. On znał cię i kochał, jeszcze zanim przyszedłeś na 

świat              (J 15,9).  

 Jesteś niezastąpiony. Bóg jest zadowolony z tego, jak cię stworzył, z darów i talentów, 

w jakie cię wyposażył. Masz w tym świecie do wypełnienia wyjątkową, niepowtarzalną misję, 

a On cieszy się, widząc, że ją wypełniasz (Ps 139,13-16). 

 Jesteś członkiem Bożej rodziny – Kościoła, gdzie masz braci i siostry, ciotki, 

wujków     i kuzynów. Nigdy nie jesteś sam (Rz 12,5; 1 Kor 12,12).  

 Jesteś mieszkaniem Ducha Świętego. Bóg, który żyje w tobie, poucza cię, 

prowadzi, uświęca i napełnia swoją miłością (1 Kor 3,16). Nie jesteś Jezusem, tak jak nie 

był Nim również Jan Chrzciciel. Jednak całe twoje życie, jak życie Jana Chrzciciela, może stać 

się głosem obwieszczającym dobroć i miłosierdzie Jezusa. 

  

 Rozważaj dziś te prawdy.  
 

 Pamiętaj, kim jesteś i do kogo należysz.  

 Wierz w to mocno, zwłaszcza wtedy, gdy inne głosy próbują wmówić ci coś innego.  

 I bądź gotów przypominać także ludziom, których spotykasz, kim są w oczach Boga. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz                      

i uczyniłeś mnie swoim dzieckiem”. 
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 Lekcja  79                             Temat:          Pan Bóg widzi szerzej niż my! 
 

(1J 2, 29 - 3,6) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(29) Jeżeli wiecie, że jest Sprawiedliwy, to uznajcie również, że 

każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.  

(1) Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 

dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, 

że nie poznał Jego. (2) Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale 

jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy 

do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. (3) Każdy zaś, kto pokłada 

w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. (4) Każdy, kto 

grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest 

bezprawiem. (5) Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim 

zaś nie ma grzechu. (6) Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, 

którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jan mówi tu w sposób bardzo zdecydowany. Każdy, kto postępuje sprawiedliwie, 

pochodzi od Boga. Czy jednak ktokolwiek może z całym przekonaniem powiedzieć o sobie, że 

jest sprawiedliwy?  

Dalej Jan mówi, że „żaden (…) z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie 

poznał” (1 J 3,6). 

 Co za przerażające słowa! Kto z nas może powiedzieć, że nigdy nie zgrzeszył? Gdybyśmy 

potraktowali to dosłownie, musielibyśmy uznać, że wcale nie jesteśmy dziećmi Boga.  

 

Jednak Jan w rzeczywistości mówi tu coś innego. Zamiast skupiać się na tym, kim jesteśmy i co 

uczyniliśmy, koncentruje się na Jezusie i zbawieniu, jakie On nam wysłużył. Inny werset brzmi: 

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec” (1 J 3,1). 

 

 Jan patrzy nie na nasz grzech, lecz na miłość Boga. Dopiero po ogłoszeniu tej prawdy wzywa 

nas do oczyszczenia się z grzechów, abyśmy mogli dorastać do danej nam godności dzieci Bożych. 

  

 



Często skupiamy się jedynie na swoich słabościach, niedociągnięciach, na tym, 

jaka przepaść oddziela nas od Boga. 

 

 On jest samą miłością – my mamy problemy z kochaniem nawet swoich najbliższych.  

 On jest wszechwiedzący – my wciąż mamy wątpliwości w wielu sprawach.  

 On jest cierpliwy – my nerwowi i impulsywni. 

 

 Jednak Bóg widzi szerzej niż my. Przenika nasze serca i wie, jak bardzo 

pragniemy się z Nim zjednoczyć. Dlatego udziela nam swego Ducha, abyśmy mogli żyć 

jak dzieci Boże, którymi się staliśmy!  

 

Jesteś dzieckiem Boga! Uwierz, że to prawda, nawet jeśli tego nie czujesz. Każdego ranka 

wyznawaj: „Jestem dzieckiem Boga – nie tylko grzesznikiem”. Następnie szukaj w ciągu dnia 

znaków Bożej miłości. Każdy twój dobry uczynek, każdy akt cierpliwości, każdy odruch dobroci w 

twoim sercu jest właśnie takim znakiem. Duch Święty mieszka w twoim sercu. Pozwól, by cię 

prowadził, a zaznasz radości, jaka jest udziałem członków Bożej rodziny! 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że uczyniłeś mnie swoim dzieckiem. 

Pomóż mi z każdym dniem głębiej wierzyć w tę prawdę”. 
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Środa         

4 stycznia 2017                    
  Lekcja  80               Temat:    Narodziłeś się z Boga i jest to powód do radości! 

 
 

(1 J 3, 7 - 10:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(7) Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest 

sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. (8) Kto grzeszy, jest dzieckiem 

diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, 

aby zniszczyć dzieła diabła. (9) Każdy, kto narodził się z Boga, nie 

grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże, taki nie może 

grzeszyć, bo się narodził z Boga. (10) Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga  

i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, 

kto nie miłuje swego brata. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jest to jeden z najbardziej niejasnych 

fragmentów w całym Piśmie Świętym! 
 

1. Dlaczego Jan powiedział, że ten, kto narodził się z Boga, nie grzeszy? Wiemy przecież, że 

„narodziliśmy się z Boga” na chrzcie, a mimo to ciągle popełniamy grzechy.  

2. Czy to oznacza, że tak naprawdę nie jesteśmy dziećmi Boga?  

3. A może odkąd narodziliśmy się z Boga, nic, co czynimy, nie jest już grzeszne?  

 

Obie te sugestie wydają się jednak absurdalne.  

 

 Spróbujmy więc to wyjaśnić.  

 

Jan nie mówi, że chrześcijanie nigdy nie grzeszą. Z pewnością rozumie, że 

nikt nie jest doskonały. Wie jednak także, czym może stać się życie każdego z nas dzięki mocy 

Ducha Świętego. Zauważa też, że pod niektórymi względami już jesteśmy podobni do Jezusa. Już 

teraz możemy prowadzić prawe, święte życie – ponieważ narodziliśmy się z Boga.  



Przez swą śmierć i zmartwychwstanie Jezus przyjął nas do swojej rodziny,               

a zarazem udzielił nam łaski życia w sposób godny dzieci Bożych – łaski opierania się pokusom                     

i zachowania czystości serca. To nowe życie jest jak zasiane w nas ziarno, w którym kryje się moc 

przemiany i dążenia do świętości.  

 

Jak wyjaśnia Jan, Bóg uzdalnia nas do stawania się Jego dziećmi             

(1 J 3,1). Nie jest zdesperowanym ojcem, który krzyczy: „Jesteś moim dzieckiem, więc zachowuj się, 

jak należy!”. Uczy nas i wychowuje jak cierpliwy, kochający rodzic. 

 

 Piękno naszego życia z Bogiem polega na tym, że grzech nie jest               

w stanie całkowicie przyćmić tego dobra, jakie On w nas czyni.  
 

Może rzucić cień na naszą duszę, może przysłonić nam nieco obraz Boga. Ale życie Boże w nas 

pozostaje i jest o wiele mocniejsze niż grzech.  

 

Nie skupiaj się więc na swoich potknięciach.  

 

 Zauważ to, co Jezus już w tobie przemienił.  

 Dziękuj Mu za to, że podnosi cię swoją łaską, czyniąc cierpliwszym, spokojniejszym, 

bardziej kochającym.  

 Narodziłeś się z Boga i jest to powód do radości! 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, co już uczyniłeś w moim życiu.  

Obym zawsze pamiętał o Tobie i ufał działaniu Twojej łaski”. 
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5 stycznia 2017 

Lekcja  81                                      Temat:  O potrzebie uzdrawiania naszych relacji 
(1 J 3, 11-21:   Biblia Tysiąclecia)  

(11) Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy 

się wzajemnie miłowali (12) Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił 

swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś 

sprawiedliwe. (13) Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. (14) My 

wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie 

miłuje, trwa w śmierci. (15) Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a 

wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. (16) 

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. 

My także winniśmy oddać życie za braci. 

 (17) Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi 

niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość 

Boga? (18) Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i 

prawdą! (19) Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim 

nasze serce. (20) A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od 

naszego serca i zna wszystko. (21) Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, 

mamy ufność wobec Boga,(22) i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ 

zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. (23) Przykazanie zaś Jego 

jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, 

jak nam nakazał. (24) Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa 

On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.  

Do zobaczenia jutro na  

Orszaku  

Trzech Króli 

 
 

  6. 01.2016 

Idźcie i głoście! 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Czy pamiętasz, jak w gorący, letni dzień stałeś na brzegu Bałtyku, zbierając 

się na odwagę, by zanurzyć się w chłodne fale? 

 

Czasami trudno jest zdobyć się na ten krok, zwłaszcza gdy wiemy, że woda jest naprawdę 

zimna. Stoimy niezdecydowani – jest nam gorąco, ale nie do końca jesteśmy pewni, czy mamy 

ochotę się zanurzyć. 

 Podobne uczucia mogą pojawić się w nas także wówczas, gdy zastanawiamy się nad 

wyciągnięciem ręki do zgody.  

 

 Dzisiejsze pierwsze czytanie zachęca nas do naprawy chorych 

relacji – wiemy jednak, że nie jest to łatwe. Wprawdzie zależy ci na uzdrowieniu 

jakiejś relacji, ale przewidywana chłodna reakcja drugiej strony powstrzymuje cię przed 

zrobieniem pierwszego kroku. Obecna sytuacja nie jest komfortowa, ale przyzwyczaiłeś 

się już do niej na tyle, że wygodniej jest ci pozostawić wszystko tak, jak jest.  

 

Ale czy naprawdę tego chcesz? Czy chcesz dalej żyć w niezgodzie, dźwigając ciężar separacji i 

przeżywając wciąż na nowo bolesne wspomnienia tego, co spowodowało rozłam między tobą a 

twoim bliźnim? Tak przecież nie musi być. Jezus przynosi nam przebaczenie i uzdrowienie – nie 

tylko relacji z Bogiem, ale także z ludźmi.  

 

Jan posuwa się aż do stwierdzenia, że poznaliśmy miłość przez krzyż Jezusa, czyli 

dzięki świadectwu Niewinnego, który oddał za nas życie (1 J 3,16). Ta miłość ma 

moc kruszenia naszych serc. Ten sam Jezus, który oddał za nas życie, może pomóc nam 

pokonać gniew, urazy i rozgoryczenie, jakie żywimy wobec innych.  

 

Zacznij od dziś.  

 

 Wybierz jedną osobę, z którą twoja relacja wymaga uzdrowienia.  

 Pomódl się za nią i poproś Boga, aby przemienił twój stosunek do niej.  

 Być może Bóg wezwie cię do „skoku na głęboką wodę”, na przykład do tego, byś pierwszy 

wyciągnął rękę na zgodę.  

 A może zechce, byś działał powoli, próbując o tej osobie lepiej myśleć, być dla niej bardziej 

wyrozumiałym.  

 To, do czego Bóg cię wzywa, może wydawać się trudne, ale proś Go o odwagę.  

 I pamiętaj, że czekają na ciebie kojące wody przebaczenia!  

 

„Panie, naucz mnie dążyć do pokoju w relacjach z innymi. Umocnij mnie 

swoją łaską, abym odważnie szukał możliwości pojednania”. 



 

Święto 
OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO 
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(Mt 2, 1-12) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla 

Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy (2) i pytali: Gdzie jest 

nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie 

i przybyliśmy oddać mu pokłon . (3) Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, 

a z nim cała Jerozolima. (4) Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych 

ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. (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. (7) Wtedy Herod 

przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się 

gwiazdy. (8) A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie 

starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i 

oddać Mu pokłon. (9) Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.  

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła 

przed nimi, 
aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. (10) Gdy 

ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. (11) Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z 

Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe 

skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. (12) A otrzymawszy we śnie 

nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny, 

 
 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Mędrcy ze Wschodu nie byli pierwszymi, którzy podążali za gwiazdą. W starożytności 

nawigacja na morzu opierała się na obserwacji nieba. Grecy, Persowie i Egipcjanie stworzyli wiele 

wspaniałych mitów opowiadających o gwiazdach, a nawet próbowali odczytać z nich swoją 

przyszłość. Poeci uciekali się do ich pomocy w poszukiwaniu miłości. Jednak ta gwiazda była inna. 

Poprowadziła dostojnych Mędrców do ubogiego schronienia cieśli, jego Żony i… Syna Bożego.  
 

Czy nie byłoby wspaniale, gdyby także i nam ukazała się jasna 

gwiazda prowadząca do Jezusa? 
 

Życie byłoby wtedy o wiele prostsze. Słyszymy tak wiele różnych głosów, mamy przed sobą tak 

wiele różnych dróg – jak więc mamy znaleźć tę właściwą?  
 

 Otóż Bóg dał nam coś o wiele lepszego niż gwiazda – dał nam Ducha Świętego, 

który jest „Duchem Prawdy” (por. J 16,13). Nie jest On odległą gwiazdą, ale samym 

Bogiem, żywym i działającym w naszych sercach.  

 

 Jak więc możemy nauczyć się Go słuchać?  
 

Najlepszą pomocą jest Pismo Święte. 
 

 Nie jest ono jedynie zbiorem opowieści i nauk, ale żywym i skutecznym słowem Bożym                

(Hbr 4,12).  

 Oznacza to, że Duch Święty bierze fragment tekstu sprzed wieków i przez ten tekst 

działa w twoim życiu.  

 Pokazuje ci głębię miłości Bożej, udziela wskazówek w konkretnej sytuacji, pociesza w 

chwilach próby.  

 

Spróbuj dziś wsłuchać się w głos Ducha Świętego.  
 

Wybierz jedno z czytań mszalnych, przeczytaj je powoli i rozważ na modlitwie. Spróbuj odsunąć 

od siebie wszystkie rozproszenia i skup się na Jezusie. Zastanów się, co w tym fragmencie 

przemawia do ciebie osobiście. Jeśli napełnia cię to pokojem, zachęca do wytrwania w dobrym, 

najprawdopodobniej podsunął ci to Duch Święty! Zatrzymaj się teraz przez chwilę i pozwól Duchowi 

otwierać twoje serce dla Jezusa.  
 

Pamiętaj, że Duch Święty nie będzie ci podpowiadał, jak postępować we wszystkich 

najdrobniejszych sprawach. Będzie ci natomiast pomagał w rozpoznawaniu Jezusa nawet w 

najbardziej nieprawdopodobnych miejscach – tak jak rozpoznali Go Mędrcy ze Wschodu.  

 

„Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że mnie prowadzisz.                          

Pomóż mi dziś wiernie iść za Tobą”. 
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