
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

13 lutego 2017 

Lekcja  97                           Temat:   Miej pogodną twarz! 
(Mk 6, 53 - 56:   Biblia Tysiąclecia)  

1) Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: 

Otrzymałam mężczyznę od Pana. (2) A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel 

był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. (3) Gdy po niejakim czasie Kain składał dla 

Pana w ofierze płody roli, (4) zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z 

ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; (5) na Kaina zaś i na jego ofiarę nie 

chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. (6) Pan zapytał 

Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest 

ponura? (7) Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś 

twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u 

wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. (8) Rzekł Kain do Abla, 

brata swego: Chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla 

i zabił go. (9) Wtedy Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest brat twój, Abel? On odpowiedział: 

Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? (10) Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew 

brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! (11) Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, 

która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez 

ciebie. (12) Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i 

zbiegiem będziesz na ziemi! (13) Kain rzekł do Pana: Zbyt wielka jest kara moja, 

abym mógł ją znieść. (14)Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać 

przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł 

mnie zabić! (15) Ale Pan mu powiedział: O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, 

siedmiokrotną pomstę poniesie! Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, 

ktokolwiek go spotka. 

(25)Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała 

imię Set, gdyż - jak mówiła - dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego 

zabił Kain. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Nie wiemy dokładnie, dlaczego to właśnie ofiara Abla, a nie Kaina,                   

została przyjęta. 

 

 



 Czy Kain z jakichś powodów nie podobał się Bogu? 

 Czy Bóg chciał wystawić go na próbę?  

 A może Abel był wyjątkowo świętym człowiekiem? 

  

Tego raczej się nie dowiemy. 
 

   Wiemy natomiast to, że Bóg kochał Kaina. 

 

 Posłuchajmy, w jaki sposób do niego przemawia: „Dlaczego jesteś smutny i dlaczego 

twarz twoja jest ponura? (...) Grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty 

masz nad nim panować” (Rdz 4,6.7). 
 

 Nie są to słowa Boga obojętnego, patrzącego na Kaina z pogardą.  
 

 Są to słowa Boga, który jest osobiście zainteresowany życiem Kaina i pragnie jego dobra. 

 Są to słowa troskliwego rodzica, którego nie przeraża zły humor dziecka i który z 

całym realizmem próbuje skierować je ku dobru i dojrzałości.  

 

Kain mógł czuć się zawiedziony, Bóg jednak uświadomił mu, że to on sam wybiera, co zrobi z 

tymi uczuciami. Bóg pragnął, by Kain podjął dobrą decyzję, by oparł się rozgoryczeniu, by 

opanował zazdrość i frustrację. Nawet gdy Kain zabił już swego brata, Bóg go nie potępił, lecz 

ochronił przed zemstą i dał mu szansę zaczęcia od nowa.  

 

Bóg podobnie traktuje ciebie. 

 

1. Może cię to zaskoczy, ale On nie przestaje wychodzić ci naprzeciw, gdy ogarnia cię 

rozgoryczenie, złość czy zazdrość albo gdy popełniasz inny, nawet śmiertelny grzech.  

2. Pokazuje ci, jaki możesz być, dokąd możesz dojść, jeśli tylko przyjmiesz od Niego łaskę 

przezwyciężenia grzechu. Bóg, który dał Kainowi drugą szansę, daje każdemu z nas 

niezliczone okazje, by zaczynać od nowa.  
 

Wszyscy znamy to poczucie, że grzech „leży u wrót”. Jednak wielką pociechą 

jest dla nas fakt, że żyje w nas Chrystus. 
 

On daje nam moc do opierania się grzechowi i przypomina nam, że możemy pokonać każdą 

pokusę. Dzisiaj dziękujmy więc Panu za to, że nas wspomaga i zawsze daje nam nową szansę. 

Wsparci Jego łaską, możemy czynić to, co słuszne. Możemy odrzucać grzech i chodzić z pogodną 

twarzą.  

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją cierpliwość!                                                            

Dziękuję Ci za Twoją wierność i kolejne szanse, jakie mi dajesz!”. 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

14 lutego 2017                           

 Lekcja  98                                    Temat:    Święci Cyryl i Metody, patroni Europy 
 

(Łk 10 , 1 - 9) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

(1) Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał 

ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał. (2) Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 

mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 

żniwo. (3) Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. (4) Nie noście z sobą 

trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! (5) Gdy do 

jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! (6) Jeśli 

tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, 

powróci do was. (7) W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo 

zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. (8) Jeśli 

do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam 

podadzą; (9) uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im:                

Przybliżyło się do was królestwo Boże. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  

 Jednym z poważniejszych problemów rodzącego się chrześcijaństwa była 

kwestia przyjmowania do Kościoła osób pochodzenia pogańskiego.  

 

Czy należało wymagać od nich zachowywania Prawa żydowskiego, czy też przyjąć, że mogą 

zostać zbawieni w Chrystusie bez jego przestrzegania. Sprawę przedstawiono do rozstrzygnięcia 

Apostołom, którzy wydali przełomowy werdykt: „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty               

i my, nie nakładać nas was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne” (Dz 15,28).  

 

Uznali tym samym, że chrześcijaństwo nie jest związane z jedną konkretną kulturą, jednym 

systemem, jedną mentalnością, ale  

 

Duch Święty może otworzyć na jego przyjęcie każdego człowieka i każdy 

naród, nie odbierając mu przez to jego tożsamości. 



 
 

 

Uczyli się ich języków, przetłumaczyli Pismo Święte na język starocerkiewnosłowiański, 

opracowując w tym celu specjalny alfabet – cyrylicę. Sporom, jakie wybuchły w tej sprawie 

wśród łacińskiego duchowieństwa, położył kres – jak niegdyś Apostołowie – papież Hadrian II, 

który zezwolił na wprowadzenie języka słowiańskiego do liturgii. Do dziś posługują się nim 

miliony prawosławnych i katolików.  
 

Także i my jesteśmy stawiani w sytuacjach, które wymagają od nas głoszenia 

wiary. 
 

 Może ktoś bliski jest daleko od Boga. Może musimy bronić swoich poglądów w środowisku 

ludzi nieprzychylnych wierze chrześcijańskiej lub wyjaśniać je komuś, komu wydają się one 

dziwne. Prośmy, abyśmy potrafili czynić to z taką miłością i szacunkiem, jak wspominani dziś 

Cyryl i Metody, nie zakładając z góry, że aby być dobrym chrześcijaninem, każdy człowiek musi 

„mówić naszym językiem” – mieć te same, co my upodobania, styl ubierania się, lubić te same 

pieśni i nabożeństwa, modlić się w ten sam sposób i jeździć na te same pielgrzymki.  
 

„Najpierw mówcie: «Pokój temu domowi»” – polecił Jezus uczniom, wysyłając ich na 

ewangelizację. Uczniowie nie mieli nikogo nawracać na siłę, ale głosić słowo Boże, czynić dobrze    

i zostawić swobodę działania Duchowi Świętemu. I my postępujmy podobnie.  
 

„Panie, uczyń mnie Twoim świadkiem i daj mi miłość do tych,                                   

do których mnie posyłasz”. 

Kiedy w IX wieku święci zakonnicy 

Cyryl i Metody zostali wysłani z misją 

najpierw na Krym, a następnie do 

Bułgarii, na Morawy i na Węgry, 

powyższa prawda wydawała się 

odchodzić w niepamięć. Zwłaszcza 

duchowieństwo niemieckie hołdowało 

wówczas zasadzie nawracania mieczem 

i poddawania nawróconych narodów 

wpływom germańskim. Za język 

Kościoła uznawano jedynie łacinę                  

i grekę, a idea odprawiania liturgii                

w językach narodowych w opinii wielu 

wpływowych duchownych graniczyła           

z herezją. Cyryl i Metody w swojej 

działalności misyjnej przyjęli zupełnie 

inny punkt widzenia, kierując się 

ogromnym szacunkiem do 

ewangelizowanych ludów i ich kultury. 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

15 lutego 2017                    
  Lekcja  99                            Temat:    Widzieć Jezusa ...  CORAZ LEPIEJ 

 

(Mk 8, 22-26:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(22) Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i 

prosili, żeby się go dotknął. (23) On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go 

poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz 

co? (24) A gdy przejrzał, powiedział: Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich 

niby drzewa. (25) 

Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał /on/ zupełnie, 

 i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. (26) Jezus 

odesłał go do domu ze słowami: Tylko do wsi nie wstępuj.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Czy zauważyłeś, że Jezus nigdy się nie spieszy? 

 

Przykładem może być dzisiejsza Ewangelia. Zamiast działać natychmiast, Jezus 

łagodnie wyprowadził niewidomego człowieka w miejsce, gdzie mogli być sami. Następnie 

pomodlił się wraz z nim i cierpliwie wypytał o stan jego wzroku. Potem pomodlił się z nim jeszcze 

raz, aż wreszcie niewidomy całkowicie odzyskał wzrok. Nie wiemy, dlaczego ten cud odbywał się 

etapami, ale możemy stwierdzić, że przedłużony kontakt pomiędzy Jezusem a niewidomym 

ukazuje nam ważny aspekt Bożego uzdrawiania.  

 

Wiemy wszyscy, co znaczy błagać Boga o uzdrowienie z choroby lub wewnętrznych zranień 

zadanych nam przez zaburzone relacje z innymi. Czasami Bóg odpowiada natychmiast, co jest 

potężnym świadectwem dla nas samych i otaczających nas ludzi. Jednak częściej dzieje się inaczej. 

Doświadczamy pewnej poprawy, ale choroba nie ustępuje. Jest w nas więcej pokoju i gotowości 

przebaczenia, ale zadana nam rana serca dalej boli.  

 

Nie wiemy na pewno, dlaczego Bóg od razu nie działa definitywnie. 

Jest to jedna z wielkich tajemnic naszej wiary. 



 

Nie powinniśmy jednak sądzić, że Jezus jest obojętny na nasze potrzeby.  

 

 Nasze uzdrowienie jest dla Niego ważne, wydaje się jednak, że niekiedy pragnie 

uzdrawiać nas na o wiele głębszym poziomie, niż byśmy tego oczekiwali.  

 Być może chce umocnić nasze zaufanie do Niego.  

 Może „opóźnia się”, by umocnić naszą wiarę.  

 Może pragnie, by nasze pokorne poddanie się Jemu umocniło wiarę innych.  

 

Jakikolwiek byłby powód, możemy być pewni, że za każdym razem, gdy przychodzimy do 

Jezusa po uzdrowienie, On słyszy i odpowiada. Za każdym razem dotyka nas coraz głębiej i pyta: 

„Czy widzisz Mnie już trochę lepiej?”.  

 

Może właśnie cierpisz fizycznie. A może z powodu głębokich zranień psychicznych czy 

emocjonalnych. Bądź przygotowany na to, że twoje uzdrowienie może dokonywać się stopniowo.  

 

Zaufaj, że Jezus rzeczywiście cię uzdrawia. Głęboka rana potrzebuje czasu, by się zagoić, a 

pełne przebaczenie to niekiedy długi proces. Jednak każdy krok na tej drodze pomaga ci coraz 

lepiej widzieć Jezusa, a to jest najważniejsze uzdrowienie.  

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że chcesz mnie uzdrawiać.                                                                              

Daj mi taką cierpliwość do siebie samego, jaką Ty masz do mnie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

16 lutego 2017 

Lekcja 102                 Temat:  O mocy Bożej rozpiętej jak tęcza nad Twoim życiem 

(Mk 7, 24 - 30:   Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: Bądźcie 

płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. (2) Wszelkie zaś zwierzę na 

ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co 

się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we 

władanie. (3) Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na 

pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. (4) Nie wolno wam tylko 

jeść mięsa z krwią życia. (5) Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na 

wasze życie - upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u 

człowieka o życie człowieka i u każdego - o życie brata. (6) [Jeśli] kto przeleje 

krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został 

stworzony na obraz Boga. (7) Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się; 

zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią władzę. (8) Potem Bóg tak rzekł do 

Noego i do jego synów: (9) Ja, Ja zawieram przymierze z wami i z waszym 

potomstwem, które po was będzie; (10) z wszelką istotą żywą, która jest z 

wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze 

wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na 

ziemi. (11)Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie 

zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu 

niszczącego ziemię. (12) Po czym Bóg dodał: A to jest znak przymierza, które 

ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy:  

(13) Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza 

między Mną a ziemią. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Po wyjściu z arki Noe i jego rodzin ujrzeli ogromną skalę zniszczeń                           

– ziemię spustoszoną szalejącym potopem. 



Można sobie wyobrazić, co czuli, gdy Bóg powierzył im wielkie posłannictwo: „Bądźcie 

płodni i mnóżcie się; zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią władzę” (Rdz 9,7). 
 

 Serio? Nad tą ziemią? 

 
 

To zapewnienie dotyczy również nas. 
 

Bóg nie oczekuje, że będziemy wypełniać Jego przykazania, opierając się jedynie na własnej sile 

i staraniach. Jesteśmy dziećmi przymierza, które Bóg zawarł z nami przez znak tęczy. Jego moc nas 

chroni, prowadzi i dodaje nam siły w każdym dniu naszego życia.  
 

Pamiętaj więc, że 
 kiedy czujesz się słaby, Bóg może być twoją mocą.  

 Kiedy nie czujesz się zdolny dotrzymać przymierza, On chce udzielać ci potrzebnej 

wytrwałości, byś mógł pozostać Mu wierny.  

 Kiedy czujesz się rozproszony, osaczony przez pokusy czy przygnieciony przez troski, On 

może ponieść cię w swoich ramionach. Noe i jego niewielka rodzina wypełnili Boży nakaz 

podporządkowania sobie spustoszonej ziemi nie dzięki swojej wyjątkowej sile                                

i  determinacji, lecz dzięki mocy Bożej rozpiętej nad ich życiem jak łuk tęczy.  

 

Pomyśl o tym, jak mógł czuć się Noe, gdy pierwszy raz po wyjściu z arki poczuł padające krople 

deszczu. Był zdenerwowany, przerażony, niepewny. Kiedy jednak zobaczył tęczę, poczuł ulgę, 

radość, a może nawet uniesienie.  

 

 W jakiej dziedzinie życia potrzebna jest ci dzisiaj Boża moc?  
 

Wyobraź sobie rozpiętą nad tobą tęczę, która daje ci pewność, 

że nie jesteś sam, 

 i proś Ducha Świętego, by napełnił cię swoją mocą. Obietnica dana Noemu jest również dla 

ciebie, toteż nie pozwól, by lęk powstrzymał cię przed wypełnianiem Bożych przykazań. Zamiast 

tego raduj się wraz z Noem, że zostałeś wezwany, by nieść Boży pokój poranionemu światu. 

 

„Ojcze, pomóż mi dziś doświadczyć Twojej mocy w tych obszarach życia,                  

w których jestem najsłabszy”. 
 

  Jednak Bóg nie pozostawił Noego i jego 

rodziny samym sobie w zmaganiu z chaosem.  

  Dał im znak tęczy, łuku rozpiętego na 

niebie, którego początku ani końca nie da się 

uchwycić.  

  Wybierając ten znak, Bóg obiecał, że 

Noemu i jego potomkom będzie zawsze 

towarzyszyć Jego nieograniczona moc.  

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

17 lutego 2017                           

Lekcja 101                         Temat:  Twoja tożsamość zawiera się w tym, kim uczynił 

cię Bóg, a nie w tym, co osiągnąłeś.  
 

(Rdz 11, 1 - 9) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. (2) A 

gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam 

zamieszkali. (3) I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i 

wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast 

zaprawy murarskiej, (4) rzekli: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto               

i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten 

sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej 

ziemi. (5) A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali 

ludzie, (6) i rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest 

przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich 

niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. (7) Zejdźmy więc i pomieszajmy tam 

ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego! (8) W ten sposób Pan rozproszył 

ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego 

miasta. (9) Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę 

mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni 

ziemi. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy wiesz, że wieża z tej opowieści przypomina bardzo starożytne zigguraty, tak 

charakterystyczne dla krajobrazu Mezopotamii? Te potężne pogańskie wieże świątynne wznoszone 

były na wysokość nawet 100 metrów. Niektóre z nich przetrwały do dzisiaj jako świadectwo 

zdolności swoich budowniczych.  

 

 Dlaczego więc Bogu nie spodobał się pomysł zbudowania wieży Babel?  

 Co złego było w wykorzystaniu swoich umiejętności do wzniesienia 

wspaniałej budowli?  

 



Oczywiście Bóg nie ma nic przeciwko temu, byśmy rozwijali nasze talenty, tworząc nowe                       

i wspaniałe rzeczy – a nawet to pochwala. Problem polegał na tym, że budowniczym 

zależało przede wszystkim na „zdobyciu sobie imienia”.  

 

Po co mieliby to robić, skoro Bóg miał już dla nich imię?  

 

On stworzył ich, ukształtował i chronił. Mieli już godność i tożsamość wspanialszą niż 

jakiekolwiek imię, które mogliby dla siebie zdobyć. Bóg ma także imię dla ciebie – imię, które 

odzwierciedla twoje miejsce w Jego sercu. W rzeczywistości jest to nawet więcej niż jedno imię.  

 

1. Wybrany. Nie pojawiłeś się przypadkiem. Bóg stworzył cię ze wszystkimi cechami 

szczególnymi i talentami. Codziennie wybiera cię na nowo, zapraszając do życia w swojej 

bliskości. Uwierz więc, że jesteś Wybrany, a nie odrzucony.  

 

2. Umiłowany. Bóg kocha cię czułą miłością, jaką mąż kocha swoją żonę. Kocha cię 

nie dlatego, że jesteś doskonały, ale dlatego, że do Niego należysz. Cieszy się tobą i widzi w 

tobie dobro, które stworzył. Uwierz więc, że jesteś Umiłowany, a nie zapomniany.  

 

3. Dziecko. Być może jest to najlepsze ze wszystkich imion. Należysz do Bożej rodziny. 

Bóg troszczy się o ciebie jak Ojciec. Nigdy nie jesteś sam. Uwierz więc, że jesteś Dzieckiem 

Boga, a nie sierotą.  

 

Nie musisz „zdobywać sobie imienia”. 

 

 Twoja tożsamość zawiera się w tym, kim uczynił cię Bóg, a nie w tym, 

co osiągnąłeś.  

 Jesteś Jego wybranym i umiłowanym dzieckiem.  

 Dziś na modlitwie wybierz sobie jedno z tych imion, powtarzaj je i dziękuj za nie 

Bogu.  

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że dajesz mi imię, 

którego nikt mi nie może odebrać”. 
 


