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27 marca 2017 

Lekcja  127                            Temat:     Trzeba pozwolić Bogu działać! 

(Iz 65, 17 - 21,  Biblia Tysiąclecia) 
 

 (17) Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; 

nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie 

przyjdą. (18) Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja 

stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu - 

radość. (19) Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie 

usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania. (20) Nie będzie już w niej 

niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił 

swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat będzie 

znakiem klątwy. (21) Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice                

i będą jedli z nich owoce. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Niekiedy mamy pokusę, by traktować tę obietnicę odnowy jako coś dotyczącego odległej 

przyszłości, co być może ziści się w jakiejś hollywoodzkiej wersji nieba, gdzie będziemy siedzieć na 

obłokach i grać na harfach. Przypomina to raczej poezję lub science fiction. Odrzućmy ten obraz.  
 

Bóg chce, byśmy cieszyli się tym, co czyni teraz. 
 

Wypełnianie obietnicy odnowienia wszystkiego rozpoczęło się już chwilę po tym, gdy nasi 

pierwsi rodzice popadli w grzech, i trwa aż po dzień dzisiejszy.  
 

 Bóg najpierw przygotowywał drogę poprzez powołanie Abrahama,  

 wyjście z Egiptu pod wodzą Mojżesza,  

 a następnie królestwo Dawida i Salomona.  

 Potem przyszedł Jezus, Syn Boży, którego śmierć i zmartwychwstanie 

zapoczątkowały nową erę wolności i odkupienia. 

 

 Dzięki Niemu wszyscy możemy doświadczać nowego stworzenia, o którym dzisiaj 

czytamy.   Ale jak to się dzieje? 



 Aby odpowiedzieć na to pytanie, spróbujmy najpierw uświadomić sobie, kto składa tak 

wspaniałą obietnicę. Jest to sam Bóg. „Ja stwarzam” – mówi Pan. My jesteśmy tymi, którzy są 

odnawiani, a nie tymi, którzy odnawiają. Oznacza to, że trzeba pozwolić Bogu działać.  
 

Jeśli ulegniemy naturalnej skłonności do naprawiania wszystkiego po swojemu, te słowa Pisma 

Świętego będą dla nas nie tylko trudne, ale wręcz zniechęcające. Kto z nas jest w stanie sam odnowić 

się na Boże podobieństwo? 

Oczywiście konieczna jest nasza współpraca z Bogiem, ale pokorny sługa wie, kiedy odejść na 

bok i ustąpić miejsca swemu Panu. Im więcej przestrzeni do działania pozostawisz Bogu, tym 

bardziej poczujesz się odnowiony, odświeżony i umocniony.  

 

Wchodząc w drugą połowę Wielkiego Postu, pozwólmy Panu,                                    

by nas pokrzepił. 
 

 Rozważajmy w ciszy Jego słowo.  

 Przypominajmy sobie na modlitwie to, co On już dla nas uczynił, i wychwalajmy 

Go za to, co jeszcze uczyni.  

 Ceńmy sobie dar Eucharystii i dzielmy się Bożym błogosławieństwem z naszymi 

bliskimi.  

 

Cokolwiek robisz, szukaj równowagi pomiędzy własnym działaniem a otwieraniem się na 

działanie Pana, który cię odnawia.  

 

 

„Ojcze, uczyń mnie dziś nowym stworzeniem.                                                   

Chcę stać się kanałem Twojej miłości i łaski dla tych, których mam wokół siebie” 
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 Lekcja  27
                                  Temat:   Duch Święty a woda życia 

 

(Ez 47, 1-9.12) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

(1) Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, 

a oto wypływała woda spod progu 

świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była 

skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na 

południe od ołtarza. (2) I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz               

i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi.                        

A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od 

ołtarza. (3) Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim; miał on w 

ręku pręt mierniczy, odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę; woda 

sięgała aż do kostek. (4) Następnie znów odmierzył tysiąc [łokci] i kazał mi 

przejść przez wodę: sięgała aż do kolan; i znów odmierzył tysiąc [łokci] i kazał mi 

przejść: sięgała aż do bioder; (5) i znów odmierzył jeszcze tysiąc [łokci]: był tam 

już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka, była to 

woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. (6) Potem rzekł do 

mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż 

rzeki. (7) Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało 

się wiele drzew. (8) A On rzekł do mnie: Woda ta płynie na obszar wschodni, 

wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się 

zdrowe.(9) Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek 

potok wpłynie, pozostają przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo 

dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. 

(12) A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju 

drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; 

każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi                        

z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  

Autorzy biblijni często posługują się obrazem rzeki czy strumienia, aby pokazać, że 

Bóg pragnie uzdrawiać i pokrzepiać swój lud. 



 I tak w Księdze Rodzaju czytamy o rzece, która nawadniała ogród Eden (Rdz 2,10). 

 Prorok Jeremiasz ogłaszał, że ci, którzy ufają Panu, są jak drzewo zasadzone nad wodą  

i nieprzestające wydawać owoców (Jr 17,8).  

 Z kolei prorok Ezechiel ujrzał rzekę wypływającą spod progu świątyni – rzekę, której 

nurt pogłębiał się i poszerzał, niosąc uzdrowienie wszystkim ludom (Ez 47,1-12).  

 Natomiast psalm 46 mówi o rzece, której odnogi rozweselają całą Jerozolimę (Ps 46,4).  

 

Wszystkie te obrazy znajdują swe ostateczne 

wypełnienie w darze Ducha Świętego. 
 

 To dzięki mocy Ducha Świętego narodził się i trwa Kościół. Poczynając od wód 

chrztu aż po obietnicę picia wody z rzeki życia,  

 Duch Święty jest Tym, który napełnia nas nadzieją, pokrzepia nasze serca 

radością, odnawia nas przez miłość i łaskę.  

 

Spróbujmy wyobrazić sobie, co czyni Duch Święty.  

 

 

 
 

 
 

Skoro Bóg jest tak hojny, korzystajmy z danej nam rzeki życia. 

Przyjmujmy pokarm, który On nam daje w swoim słowie i sakramentach. 

Wyznawajmy wiarę w Pana i prośmy Go, by nas napełnił, by Jego odnawiająca                      

i pokrzepiająca moc przeniknęła nasze serca. Może to uczynić tylko Duch Święty –                 

i pragnie to uczynić dla każdego z nas! 

 

„Przyjdź, Duchu Święty i otwórz moje serce. Niech Twoja żywa woda 

popłynie we mnie i przeze mnie, niosąc Twoje pokrzepienie wielu ludziom na 

świecie”. 

 Płynąc przez Kościół jak potężna rzeka, pokrzepia 

nas  i podtrzymuje w drodze do nieba. 

 Wnosi życie w sakramenty i liturgię Kościoła, tak 

że przemieniają nas one, gdy je z wiarą 

przeżywamy.  

 Odkrywa przed nami tajemnice Ewangelii, 

przymioty Boga, nieskończoną miłość                               

i miłosierdzie Chrystusa. 

 Daje nam słowa mądrości i rady, poczucie nadziei          

i pokoju, a nawet uzdrowienie z bolesnych zranień, 

które przez lata trzymały nas w niewoli.  

 



„Panie, dziękuję Ci za to, że dajesz mi okres Wielkiego Postu. 

Odnów moją gorliwość i ufność przez codzienną modlitwę.                               

Pomóż mi przybliżyć się do Ciebie”. 
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  Lekcja 129                              Temat:    Bóg nas nigdy nie opuszcza 
 

(Iz 49, 8 - 15:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(8) Tak mówi Pan: Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu 

zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem 

dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, (9) aby rzec 

więźniom: Wyjdźcie na wolność! marniejącym w ciemnościach: Ukażcie się! Oni 

będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie 

ich pastwisko. (10) Nie będą już łaknąć ni pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni 

słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do 

tryskających zdrojów. (11) Wszystkie me góry zamienię na drogę, i moje gościńce 

wzniosą się wyżej. (12) Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z Północy i                        

z Zachodu, a inni z krainy Sinitów. (13) Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, 

ziemio! Góry, 

wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył 

swój lud, 

zlitował się nad jego biednymi. (14) Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie 

zapomniał. (15) Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, 

która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie 

zapomnę o tobie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 

Jeśli słuchasz czasem bluesa, to wiesz, jak wiele smutku i użalania się nad sobą wyraża 

ten rodzaj muzyki. Wokalista śpiewa, że został opuszczony przez ukochaną osobę, jego 

marzenia rozpadły się w gruzy, życie nie ma sensu, a przyszłość nie kryje w sobie nic 

dobrego. Melodia ma tonację molową, a ponury rytm dodatkowo wzmacnia nastrój. 

 



Kto jak kto, ale Izraelici mieli powody, aby śpiewać bluesa. Ich miasto i świątynia zostały 

zniszczone przez wroga. Tych, którzy przeżyli, skazano na wygnanie z dala od ojczyzny. Kiedy ich 

prześladowcy chcieli, by zaśpiewali którąś ze swoich tradycyjnych pieśni, protestowali, mówiąc: 

„Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie?” (Ps 137,4). 

 

Właśnie w tej przygnębiającej sytuacji Boży prorok zaczyna głosić przesłanie nadziei: 

Nadchodzi Bóg! On wyzwoli jeńców i przyprowadzi wygnańców z powrotem do ich ziemi. Prorok 

przypomina ludowi, kim jest Bóg. 

On jest Tym, który „zaprowadzi ich do tryskających zdrojów” (Iz 49,10).  

 

Chociaż czują się tak, jakby Bóg ich opuścił i o nich zapomniał, to prawda jest zupełnie inna. 

Nawet gdyby matka zapomniała o swoim niemowlęciu, to Bóg nigdy, przenigdy 

nie zapomni o swoim ludzie. Lud staje więc przed wyborem. Może dalej śpiewać bluesa, 

rozpamiętując swoje poniżające i trudne położenie, albo może złożyć ufność w Bogu, który go 

kocha. 

 Żyjąc w grzesznym świecie, wszyscy przeżywamy czasami traumatyczne 

doświadczenia. Jednak Bóg jest zawsze z nami, tak jak był z Izraelitami na wygnaniu.  

 Nigdy o nas nie zapomina. Zawsze jest gotów nas pocieszać, nawet gdy przyszłość rysuje 

się w czarnych barwach. 

 

 Król Dawid zaufał Panu w obliczu ogromu problemów. 

 Jeremiasz ufał Panu nawet wtedy, gdy ludzie obrócili się przeciwko niemu              

i wrzucili go do cysterny.  

 Paweł ufał Panu także wtedy, gdy go zbito i wtrącono do więzienia.  

 Jezus ufał Ojcu, wisząc na krzyżu.  

 Bóg nie opuści także nas w chwilach naszych prób i ciemności. 

 

„Duchu Święty, naucz mnie nucić pieśń radości nawet w najtrudniejszych 

chwilach. Ożywiaj mnie swoją obecnością”. 
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Lekcja  130                      Temat:   O poznaniu Jezusa przychodzącego 

(J 5, 31 - 47:   Biblia Tysiąclecia) 
 

 (31) Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby 

prawdziwy. (32) Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że 

sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. (33)Wysłaliście poselstwo do Jana i 

on dał świadectwo prawdzie. (34) Ja nie zważam na świadectwo człowieka, 

ale mówię to, abyście byli zbawieni. (35) On był lampą, co płonie i świeci, wy 

zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. (36) Ja mam 

świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do 

wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie 

posłał. (37) Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. 

Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; (38) nie 

macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, 

którego On posłał. (39)  

Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest 

życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. 

(40) A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. (41) Nie 

odbieram chwały od ludzi, (42) ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości 

Boga. (43) Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby 

jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. (44) Jak 

możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie 

szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?(45) Nie mniemajcie 

jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest 

Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. (46) Gdybyście jednak uwierzyli 

Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. (47) Jeżeli 

jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 Wielu słuchaczy Jezusa znało dobrze  Pismo Święte, ale nigdy nie 

dotarł do nich jego prawdziwy sens.  



Nie uwierzyli Jezusowi i nie chcieli za Nim pójść. Woleli pozostać przy starych, wygodnych 

interpretacjach i nie musieć niczego zmieniać w swoim życiu. Czuli, że Jezus jest dla nich 

zagrożeniem, że może od nich zażądać radykalnych decyzji i zburzyć ich uładzony świat. 

 

M 

O 

Ż 

N 

A 

  

przeczytać całe Pismo Święte                        

od deski do deski 

 

i 
nie poznać Jezusa 

chodzić co niedziela do kościoła, 

słuchać słowa Bożego 

 

i Nie 

 znać  

Jezusa 
 

pielęgnować katolickie tradycje, umieć na 

pamięć wszystkie potrzebne modlitwy, 

przychodzić nawet na nabożeństwa 

wielkopostne.. 

 

a 

jednak 

i nie rozpoznać Go, gdy stanie na naszej drodze 
 
 

Jaki jest twój kontakt z Pismem Świętym? 
 

 Czy je czytasz?  

 Czy wziąłeś je do ręki i zaznajomiłeś się z tekstem biblijnym przed 

odczytaniem tej medytacji?  

 Czy nie ograniczasz się tylko do pobieżnego wysłuchania go w kościele na 

niedzielnej Mszy świętej? 
 

 I co najważniejsze – czy w przeciwieństwie do przywódców religijnych z czasów Jezusa 

naprawdę chcesz się dowiedzieć, co takiego ma On ci dziś do powiedzenia? 
 

„Od dzieciństwa słyszałam, że katolik powinien czytać Pismo Święte” – opowiada pewna 

studentka. „Jadąc na studia, zabrałam ze sobą Biblię i postawiłam ją na półce w akademiku. Tylko 

że chociaż wiele razy obiecywałam sobie, że będę ją czytać, nigdy po nią nie sięgałam. Podczas 

wakacji pojechałam na rekolekcje ewangelizacyjne. Tam, po długich wahaniach, oddałam swoje 

życie Jezusowi. Było to dla mnie trudne, bo czułam, że będę musiała zmienić swój styl życia, a to 

wymagało przeciwstawienia się presji środowiska. Jednak w końcu powiedziałam Bogu «tak». 

Wtedy stało się coś niebywałego. Zakochałam się w Biblii. Nosiłam ją ze sobą i czytałam, 

kiedy tylko miałam chwilę wolnego czasu – na przystankach, w przerwach między zajęciami.             

W ogóle nie obchodziło mnie, co kto sobie o mnie pomyśli. Dla mnie było to spotkanie z żywym 

Jezusem”. 
 

Proś dziś Jezusa, aby dał ci się jeszcze głębiej poznać i pomógł pokonać wszystkie przeszkody 

powstrzymujące cię przed prawdziwym spotkaniem z Nim w Jego słowie. Niech On, który sam 

jest Słowem Bożym, otwiera twoje serce na coraz większą znajomość Boga. 
 

„Jezu, spraw, aby kontakt z Twoim słowem nie był dla mnie tylko jedną                

z wielu praktyk, ale prawdziwym pokarmem na życie”. 
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Lekcja  131                                      Temat:    Wiernie kroczyć za Bogiem 
 

(Mdr 2, 1a.12 - 22) :  Biblia Tysiąclecia)  
 
 

 

(1) Mylnie rozumując, mówili sobie: Nasze życie jest krótkie i smutne (12)  
 

Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam 

niewygodny: 
 

sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam 

błędy naszych obyczajów. (13) Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem 

Pańskim. (14) Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas 

przykry, (15) bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego 

odmienne. (16) Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od 

nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako 

ojcem. (17) Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie 

przy jego zejściu. (18) Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się 

za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. (19) Dotknijmy go obelgą i katuszą, by 

poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. (20) Zasądźmy go na 

śmierć haniebną, bo - jak mówił - będzie ocalony. (21) Tak pomyśleli - i 

pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. (22) Nie pojęli tajemnic Bożych, nie 

spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dusz czystych.  

(23) Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go 

obrazem swej własnej wieczności. (24) A śmierć weszła na świat przez 

zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejszy fragment łatwo daje się odczytać jako proroctwo dotyczące 

Jezusa. On rzeczywiście był „Sprawiedliwym”, który zarzucał zwierzchnikom żydowskim 

„przekraczanie Prawa”. Został dotknięty „obelgą i katuszą” oraz skazany na „śmierć 

haniebną” za to, że nazywał Boga swoim Ojcem (Mdr 2,12.19-20). 

 



Jednak pisząc ten tekst około 200 roku przed Chrystusem, autor biblijny nawiązywał do 

sytuacji Żydów żyjących w Egipcie, których spotkały prześladowania. Można więc wysnuć 

wniosek, że fragment ten ukazuje realistyczny obraz tego, co może 

spotkać wiernie idących za Bogiem ludzi wszystkich epok. 

 

Jezus powiedział, że każdy Jego uczeń, który wyrzeknie się wszystkiego, aby pójść za Nim, 

otrzyma wiele błogosławieństw, ale… „wśród prześladowań” (Mk 10,30). Ciemność nigdy nie 

czuje się komfortowo wobec światła. Najświętsi ludzi, choć kochani przez wielu, bywali także 

obiektami najgorszej nienawiści i oszczerstw.  
 

 Św. Agnieszka, która postanowiła pozostać dziewicą i odmówiła poślubienia 

rzymskiego patrycjusza, została za to wyszydzona i zabita.  

 Św. Benedykt o mały włos nie został otruty przez mnichów, którym nie w smak były 

jego braterskie upomnienia.  

 Nawet św. Teresa z Kalkuty była wyśmiewana przez niektórych laickich autorów za 

swoje radykalne oddanie ubogim! 
 

Niewielu z nas grozi otwarte prześladowanie za wyznawanie naszej wiary. I nie o to też chodzi. 

  

Naśladujmy natomiast postawy wspomnianych świętych.  

 

Oni nie przejmowali się, co pomyślą o nich inni ludzie, gdyż byli zbyt zajęci tym, co myśli o 

nich Bóg – nawet jeśli podobanie się Panu wymagało wejścia w konflikt z mentalnością świata, w 

którym żyli. 

Czasami wierność Bogu wymaga od nas powiedzenia głośno, że coś jest nie w porządku. 

Czasami wymaga powstrzymania swego języka i pomodlenia się w ciszy. Przede wszystkim polega 

ona jednak na zanoszeniu Boga w swoim sercu wszędzie, nawet w miejsca, gdzie może nas za to 

spotkać wrogość. Duch Święty wskaże nam, jak głośno – lub jak cicho – mamy w danym 

momencie świadczyć o Chrystusie. 

 Jeśli będziemy starali się tak żyć, by jak najlepiej oddać chwałę Bogu i szanować godność 

ludzi, którzy nas otaczają, zaznamy Bożego błogosławieństwa, niezależnie od tego, w jaki 

sposób zostaniemy przyjęci. 
 

„Panie, pomóż mi wnosić Twoją miłość i pokój tam, gdzie wokół 

mnie panują niesnaski i napięcia”. 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

1 kwietnia 2017                           
 

 (Jr 11, 18 - 20) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

 (18) Pan mnie pouczył i dowiedziałem się; wtedy przejrzałem ich 

postępki.(19) Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie 

wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: Zniszczmy drzewo wraz             

z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie 

wspomina! (20) Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki                   

i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem  

Tobie powierzam moją sprawę. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kto jest dla ciebie autorytetem? Rodzice, ksiądz, nauczyciel, sąsiad, trener? W życiu 

każdego z nas są ludzie, od których chcemy się uczyć, z których staramy się brać przykład. 
 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu znajdujemy cenny wzór do 

naśladowania w proroku Jeremiaszu.  
 

Kiedy Bóg objawił mu, że pewni ludzie czyhają na jego życie, co z pewnością 

wzbudziło w nim lęk, zawołał do Boga z wiarą: „Tobie powierzam moją sprawę”                 

(Jr 11,20). 

 

Odnieśmy teraz słowa Jeremiasza do Jezusa – który jest jeszcze doskonalszym wzorem 

do naśladowania! Jezusa, podobnie jak Jeremiasza, wciąż spotykały prześladowania. 

Podobnie też jak Jeremiasz powierzał On „swoją sprawę” Ojcu. W noc przed męką modlił 

się słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja 

wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22,42). 

 

Jednak Jeremiasz i Jezus różnią się od siebie. Obu przygniotło cierpienie, ale 

pierwszy z nich pragnął zemsty, a drugi ofiarował przebaczenie. Jeremiasz, dobry i święty 

człowiek, nie był doskonały. Mówił: „Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich”  

(Jr 11,20). 



Jezus natomiast okazał miłosierdzie swoim wrogom, prosząc: „Ojcze, przebacz im, 

bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Z własnej woli oddał życie na krzyżu za swoich 

nieprzyjaciół, podczas gdy Jeremiasz przyjmował swoje męczeństwo z wielkimi oporami. 
 

Który wzór pragniesz naśladować? 
 

 Pragnienie odwetu jest dla nas o wiele bardziej naturalne niż gotowość przebaczenia. 

To prawda, że zdarzają się sytuacje, w których przebaczenie jest bardzo trudne. Dla Boga 

nie ma jednak nic niemożliwego. On chce przemieniać nasze pełne rozgoryczenia i 

mściwych myśli serca w serca miłosierne. Prosi jedynie, abyśmy spróbowali wyrzec się 

pragnienia zemsty, gdyż to pozwoli nam otworzyć się na Jego łaskę.  

 

Spróbuj dziś oddać Jezusowi swoje zranienia i chęć odwetu. Poproś Go o łaskę 

przebaczenia tym, którzy cię zranili, zdradzili czy zawiedli. Jeśli nie czujesz się zdolny do 

przebaczenia, powiedz o tym Panu. On cię nie potępi, lecz będzie ci pomagał stawać się 

coraz bardziej miłosiernym. 

 

„Jezu, pomóż mi naśladować Ciebie. Pomóż mi przebaczać moim winowajcom”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

2 kwietnia 2017                           
 

(J 11, 1 - 45) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii  

i jej siostry Marty. (2) Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem                

i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował.(3) Siostry zatem 

posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty 

kochasz. (4) Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, 

ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony 

chwałą. (5) A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. (6) Mimo jednak że 

słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu 

pobytu. (7) Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do 

Judei. (8) Rzekli do Niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię 

ukamienować i znów tam idziesz? (9) Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie 

liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ 

widzi światło tego świata. (10) Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, 

ponieważ brak mu światła. (11) To powiedział, a następnie rzekł do nich: 

Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. (12) Uczniowie rzekli 

do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. (13) Jezus jednak mówił o jego 

śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. (14) Wtedy Jezus 

powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, (15) ale raduję się, że Mnie tam nie 

było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do 

niego. (16) Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy 

także i my, aby razem z Nim umrzeć. (17) Kiedy Jezus tam przybył, zastał 

Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie. (18) A Betania była 

oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów (19) i wielu Żydów przybyło 

przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. (20) Kiedy zaś Marta 

dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała 

w domu. (21) Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by                  

nie umarł. (22) Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek                   

byś prosił Boga. (23) Rzekł do niej Jezus: Brat twój 

zmartwychwstanie. (24) Rzekła Marta do Niego: Wiem, że 

zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. 



 (25) Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto 

we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. (26) Każdy, kto żyje i 

wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? (27) Odpowiedziała Mu: 

Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał 

przyjść na świat. (28) Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu 

swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. (29) Skoro zaś tamta to 

usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. (30) Jezus zaś nie przybył jeszcze 

do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na 

spotkanie. (31) Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria 

szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam 

płakać. (32) A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go 

upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 

umarł. (33) Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią 

przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go 

położyli? (34) Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz.  

(35) Jezus zapłakał. (36) A Żydzi rzekli: Oto jak go 

miłował! (37)Niektórzy z nich powiedzieli: Czy Ten, który otworzył oczy 

niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? (38) A Jezus ponownie, 

okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej 

spoczywał kamień. (39) Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, 

rzekła do Niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w 

grobie. (40) Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, 

ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. (41) Jezus wzniósł 

oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. (42) Ja 

wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na 

otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie 

posłał. (43) To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na 

zewnątrz!(44) I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz 

jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu 

chodzić. (45) Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego 

Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wskrzeszenie Łazarza było jednym z 

największych cudów dokonanych przez Jezusa. 

 

Dziś jednak skupimy się na Jego dialogu z Martą, pogrążoną w żałobie siostrą 

Łazarza. Jezus przeprowadza ją od wiary teoretycznej do praktycznej, żywej wiary w 

Niego – co pod pewnymi względami było równie zadziwiające jak wskrzeszenie 

umarłego.  



Marta przeszła taką samą przemianę, jakiej Jezus chce 

dokonać w każdym z nas. 

Z tego powodu może być dla nas wspaniałą towarzyszką na 

Wielki Post. 

 

Przyjrzyjmy się więc uważnie jej drodze ku głębszej wierze.  

 

 Marta od początku ufa, że Jezus może wysłuchać jej modlitwy: „Panie, gdybyś tu 

był…” (J 11,21). Jezus mówi jej, że Łazarz powstanie z martwych, ale Marta nie 

wierzy, że może się to stać teraz.  

 Sądzi, że jest to sprawa odległej przyszłości: „Wiem, że powstanie                           

z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym” (J 11,24).  

 Jezus pyta Martę, czy wierzy, że On jest zmartwychwstaniem i życiem. Marta 

odpowiada: „Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz”                     

(J 11,27). Marta jednak nie jest jeszcze w stanie dokonać przejścia od uznania              

w Jezusie Mesjasza do wiary w to, że On jest zmartwychwstaniem i życiem.  

 Kiedy Jezus poleca otworzyć grób, Marta protestuje: „Panie, już cuchnie”                  

(J 11,39). Jednak Jezus nalega: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, 

ujrzysz chwałę Bożą?” (J 11,40). Ujrzysz ją tu i teraz, nie w jakiejś odległej 

przyszłości.  

 Marta zostaje wezwana do postawienia kroku w wierze. Czy pozwoli na otwarcie 

grobu? Czujemy wręcz namacalnie, jak zmaga się z tą decyzją. Jezus nie boi się 

cuchnącego ciała, ale – możemy się domyślać – czeka na jej zgodę.  

 Wreszcie grób zostaje otwarty. Jezus wywołuje Łazarza, a wiara Marty się 

umacnia. 

 

 W każdą wielkopostną niedzielę Jezus wzywa nas do postawienia kolejnego 

kroku w wierze. Prowadzi nas stopniowo, jak kiedyś Martę, a gdy się wahamy, 

czeka cierpliwie na nasze „tak”.  

 

„Jezu, usuwam kamień!                                     

Przyjdź, Panie, i przywróć mnie do życia!” 


