
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

14 grudnia 2020 

Adwent 
Lekcja  74                                            Temat: Duch Święty - Przewodnikiem   

 

Mt 21,23-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z 
pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: 
Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim 
prawem to czynię.  

Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi? 

Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego 
więc nie uwierzyliście mu?  A jeśli powiemy: od ludzi - boimy się tłumu, bo wszyscy 
uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im 
odpowiedział: Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Mogło to być radosne spotkanie. W końcu Mesjasz, Syn Boży, przybył do 

świątyni wzniesionej dla Jego Ojca i rozmawiał z kapłanami ludu, który od wieków 

Go wyczekiwał. Jednak przychodząc do Jezusa i kwestionując Jego autorytet 

arcykapłani i starsi ludu byli już na błędnej ścieżce.  

Gdzieś w drodze źle skręcili i teraz nie umieli uznać, że Jezus jest oczekiwanym 

Mesjaszem. Jezusa, który zakłócał spokój świątynnych handlarzy i budził podziw 

ludu, uważali za przeszkodę w prawdziwej pobożności. Nie chcieli słuchać Jego 

nauczania, tylko postawili podszyte niechęcią pytanie: „Jakim prawem to czynisz?” 

(Mt 21,23).  

To pytanie ukazuje, jak bardzo byli przeciwni Jezusowi. W odpowiedzi Jezus 

także ich zapytał – o Jana Chrzciciela. I nie był to dyplomatyczny unik, lecz 

zaproszenie do powrotu w to miejsce, w którym zgubili właściwą drogę. Jan głosił 

nawrócenie, aby przygotować naród wybrany na przyjście Mesjasza.  

 Poświęcił życie na wzywanie ludu do powrotu do Boga.  

 Był jak drogowskaz na rozwidleniu dróg – słysząc jego przesłanie każdy 

zdawał sobie sprawę, że musi zdecydować, w którym kierunku pójdzie. 



 Kiedy zatem trzy lata później arcykapłani i starsi wdali się w spór z Jezusem w 

świątyni, udowodnili, że ich serca już od dawna są na Niego zamknięte.  

Słuchając nauk Jana na pustkowiu postanowili pójść w złą stronę – w stronę 

niewiary i wrogości (J 1,19-28).  

Jeśli poczujesz kiedyś, że tracisz radość i pokój Chrystusa, przyjmij to jako 

zaproszenie do przemyślenia swojej dotychczasowej drogi. Zastanów się, gdzie                      

i kiedy straciłeś z oczu Jezusa, Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata?                   

Gdzie i kiedy oddaliłeś się od stanowczego, lecz pełnego nadziei Janowego 

wezwania do nawrócenia?  A następnie podejmij decyzję o powrocie.  

Współczesne urządzenia GPS przyjaznym głosem informują cię, że właśnie 

skręciłeś w złą stronę, i udzielają wskazówek, jak powrócić na właściwą drogę.  

Duch Święty, jeśli Go o to poprosisz, będzie twoim Przewodnikiem. Może na 

przykład przemówi do ciebie słowami Jana Chrzciciela, abyś odwrócił się od 

grzechu, a zwrócił do Jezusa. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć od nowa. Jezus 

umarł i zmartwychwstał, aby cię zbawić. Nawet jeśli już od dawna idziesz w złym 

kierunku, Duch Święty może szybko sprowadzić cię z powrotem. Stąd, gdzie teraz 

jesteś, z każdej życiowej sytuacji możesz dojść do Boga!  

 

„Przyjdź, Duchu Święty! Pokaż mi, w którym miejscu schodzę z drogi do nieba.”  

 

Lb 24,2-7.15-17a    Ps 25,4-9 

 Gdy więc podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, 

ogarnął go Duch Boży  i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna 

Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy;  wyrocznia tego, który słyszy słowa 

Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, 

jakże piękne są twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu! Jak szerokie doliny potoków, jak 

ogrody nad brzegiem strumieni lub jak aloes, który Pan sadził, i jak cedry nad 

wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą; król jego wiele 

mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę wyniesione. 

I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, 

który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie 

Wszechmocnego, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który pada, a oczy mu się 

otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi 

Gwiazda z Jakuba , a z Izraela podnosi się berło.  

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

15 grudnia 2020 

Adwent 
Lekcja  75                                       Temat: Potrzeba przemiany serca 

 

Mt 21,28-32 (Biblia Tysiąclecia) 
 

   Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów.  

Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!                        
Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł.  Zwrócił się do drugiego i to samo 
powiedział. Ten odparł: Nie chcę.  

Później jednak opamiętał się 

i poszedł.  Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy 
Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed 
wami do królestwa niebieskiego.  Przyszedł bowiem do was Jan drogą 
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. 
Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Czy wiesz, że po usłyszeniu tej przypowieści, arcykapłani i faryzeusze poczuli się 

obrażeni? Domyślili się, że Jezus porównuje ich do pierwszego syna z przypowieści, 

tego, który odpowiedział „idę” na prośbę ojca, by poszedł pracować w winnicy, ale 

potem nie dotrzymał słowa.  

Być może jeszcze większą zniewagą dla nich było to, że Jezus utożsamił drugiego 

syna, tego, który ostatecznie spełnił wolę ojca, z celnikami i nierządnicami, którzy 

nawrócili się i uwierzyli. To było dla nich zupełnie nie do przyjęcia!  

Jezus w ten sposób dawał do zrozumienia przywódcom ludu, że potrzebują 

przemiany swoich serc i mentalności. Wcześniej opierali się woli Bożej odrzucając 

Jana Chrzciciela, a teraz odrzucają Jego samego, Syna Bożego, który przyszedł ich 

zbawić. Jezus pragnie od nas tego samego, czego pragnął od przywódców Izraela.  

Powiesz może: Ależ ja nie jestem jak tamci faryzeusze.  

Wierzę w Boga i staram się chodzić do kościoła. Chwała za to Bogu!  



Ale to jest dopiero początek życia chrześcijańskiego.  

Wymaga ono od nas również, abyśmy pozwolili Bogu nieustannie kruszyć swoje 

serce, a przez to mogli coraz wierniej iść za Nim.  

My wszyscy, jak pierwszy syn z przypowieści, potrzebujemy stałego nawracania się 

– tej przemiany myślenia, która prowadzi nas z powrotem do winnicy, gdzie możemy 

kochać Pana i Mu służyć.  

Praca w winnicy nie jest tylko kwestią wykonania jednego konkretnego zadania czy 

obowiązku, ale polega na tym, by mieć serce sługi i być otwartym na wszystko, czego 

Bóg od nas zażąda. Tak więc nawrócenie oznacza codzienne czuwanie i sprawdzanie, 

czy nie opieramy się Bogu i Jego woli, ale czy staramy się iść za Nim tam, dokąd On 

nas prowadzi.  

Postaw więc dziś sobie pytanie:  

 W jaki sposób Bóg już działa w moim życiu?  

 Czy mówię Mu „tak” w sprawach, w których wcześniej Mu się 

sprzeciwiałem?  

A potem podziękuj Mu za tę łaskę, że pomaga ci wzrastać w świętości, i przyjmij 

Jego wolę, nawet jeśli wydaje ci się ciężarem. Spróbuj też odnaleźć w swoim życiu 

obszary, w których nie przyjmujesz Bożego zaproszenia. Może wciąż, w wielkich czy 

małych sprawach, niedowierzasz, że Bóg ma dobry plan na twoje życie? Jeśli tak, proś 

Ducha Świętego o łaskę przemiany myślenia.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że pomagasz mi przyjąć Twoją wolę.                           

Proszę, przemieniaj moje serce przez cały Adwent.” 

 

So 3,1-2.9-13    Ps 34,2-3.6-7.17-19.23 
 

Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! Nie słucha głosu i nie 

przyjmuje ostrzeżenia, i nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Wtedy bowiem 

przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu 

jednomyślnie. Z tamtej strony rzek Kusz wielbiciele moi, Córa z moimi rozproszonymi, dar 

Mi przyniosą. W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, przez 

które dopuściłaś się względem Mnie niewierności; usunę bowiem wtedy spośród ciebie 

pysznych samochwalców twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze.               

I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu 

Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w 

ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by (ich) 

przestraszył.  

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

16 grudnia 2020 

Adwent 
Lekcja  76                                           Temat:  Otwórz się na Jezusa 

 

Łk 7,18b-23 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

  
  O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do siebie 
dwóch spośród swoich uczniów  i posłał ich do Pana z zapytaniem: Czy Ty jesteś 
Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u 
Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś 
Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?  W tym właśnie czasie wielu 
uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; oraz wielu niewidomych 
obdarzył wzrokiem.  Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście 
widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.  
 

A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. 
 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jeśli to, na co czekaliśmy, realizuje się w zupełnie inny sposób niż się tego 

spodziewaliśmy, może to być bardzo trudne do przyjęcia. W takiej sytuacji znalazło 

się wielu Żydów z czasów Jezusa.  

Wszyscy oni od dziecka słyszeli obietnicę nadejścia Mesjasza, który ocali lud. 

Wielu naprawdę żyło tym oczekiwaniem. Mieli rozmaite wyobrażenia o tym, kim 

będzie Mesjasz.  

 Czy będzie mocarzem?  

 Wielkim wodzem?  

 A może dobrym i łaskawym władcą, przed którego potęgą ugną się 

nawet inne narody?  

Ale Mesjasz okazał się kimś innym, wbrew tym wszystkim oczekiwaniom 

przyszedł jako pokorny cieśla z lichego miasteczka i cierpliwy nauczyciel wędrujący z 

grupką uczniów po kraju.  



Znaleźli się jednak tacy, którzy przyjęli Jezusa jako Mesjasza. To o nich On sam 

powiedział: „Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie” (Łk 7,23).  

Jak więc się stało, że niektórzy rozpoznali w Nim Mesjasza, że nie przeszkodził im 

w tym sposób Jego przyjścia? Otóż zgodzili się oni zrezygnować ze swoich 

pierwotnych wyobrażeń na temat Bożego Pomazańca. Dlatego byli w stanie uwierzyć i 

zobaczyć w Jezusie Tego, kim był naprawdę.  

My także czasami musimy zrezygnować z naszych oczekiwań, aby znaleźć w sobie 

wiarę i zobaczyć Jezusa działającego w naszym życiu. Jest to proces, który dokonuje 

się na przykład wtedy, kiedy niespodziewanie straciliśmy pracę, ale widzimy, jak Bóg 

zaspokaja nasze potrzeby poprzez różne propozycje pomocy, jakie otrzymujemy.  

Albo wtedy, gdy dorosły syn wprowadza się z powrotem do rodzinnego domu, 

chociaż mieliśmy nadzieję, że wreszcie się usamodzielnił. Kiedy jednak pozostawimy 

nasze oczekiwania, będziemy w stanie rozpoznać działanie Jezusa, który chce 

przybliżyć nas do naszego dziecka.  

Oczywiście przyjęcie tego typu scenariusza nie jest prostym ani komfortowym 

procesem. Może on spowodować niezły bałagan w naszym życiu. Bywa, że nawet nie 

zdajemy sobie sprawy, jakie są nasze oczekiwania, dopóki nie okaże się, że nie zostały 

zaspokojone – odkrywamy je dopiero w miarę rozwoju sytuacji. Źle się czujemy, 

kiedy przeżywamy zawód lub stratę.  

Ale Pan jest zawsze z nami, gotów pomóc nam przebrnąć przez trudne okoliczności 

i pokazać, w jaki sposób objawia się w nich Jego miłość. 

 Jeśli w tym Adwencie okaże się, że niektóre twoje oczekiwania nie zostały 

spełnione lub że potrzebujesz radykalnej zmiany w jakiejś dziedzinie swego życia, 

powierz to wszystko Panu.  

Proś Go o łaskę wiary w to, że On działa w każdej sytuacji,                     

spodziewanej czy niespodziewanej. 

Jeśli otworzysz serce i umysł na Jezusa, który ci się objawia, będziesz rzeczywiście 

błogosławiony!  

 

„Jezu, tak wiele łask od Ciebie otrzymuję. Pomóż mi otworzyć się na 

wszystko, co czynisz w moim życiu.” 

 

 

 

 



Iz 45,6b-8.18.21b-25     Ps 85,9-14 

 

Ja jestem Pan, i nie ma innego. 

Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam 

niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry 

sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się 

otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość!                   

Ja, Pan, jestem tego Stwórcą.  

 Biada temu, kto spiera się ze swoim twórcą, dzbanowi spomiędzy dzbanów glinianych! Czyż 

powie glina temu, co ją kształtuje: Co robisz? albowiem jego dzieło powie mu: Niezdara!  Biada temu, 

kto mówi ojcu: Coś spłodził? albo niewieście mówi: Co urodziłaś? Tak mówi Pan, Święty Izraela i jego 

Twórca: Czyż wy Mnie będziecie pytać o moje dzieci i dawać Mi rozkazy co do dzieła rąk moich? To 

Ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka, Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję 

wszystkim jego zastępom. To Ja wzbudziłem go słusznie i wygładzę wszystkie jego drogi. On moje 

miasto odbuduje i odeśle moich wygnańców, bez okupu i odszkodowania - mówi Pan Zastępów. Tak 

mówi Pan: Pracownicy Egiptu i kupcy Kusz, i Sabejczycy, ludzie o rosłej postawie, przejdą do ciebie i 

będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą upadać i mówić do ciebie 

błagalnie: Tylko u ciebie jest Bóg, i nie ma innego.  Prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, 

Zbawco! Wszyscy, co się zżymają na Niego, okryją się wstydem i hańbą; odejdą pohańbieni wytwórcy 

rzeźb bożków. Izrael zostanie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym. Nie doznacie 

zawstydzenia ni hańby po wszystkie wieki.  

Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, On Bóg, który ukształtował i 

wykończył ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz 

przysposobił na mieszkanie: Ja jestem Pan i nie ma innego. 

 Nie przemawiałem potajemnie, w ciemnym zakątku ziemi. Nie powiedziałem potomstwu Jakuba: 

Szukajcie Mnie bezskutecznie! Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne, oznajmia to, co 

godziwe. Zbierzcie się i wyjdźcie, przystąpcie wszyscy, wy ocaleni z narodów! Nie mają rozeznania ci, 

co obnoszą swe drewno rzeźbione i modły zanoszą do boga nie mogącego ich zbawić. Przedstawcie i 

przytoczcie dowody, owszem, naradźcie się wspólnie: kto zapowiedział to już od dawna i od owej 

chwili objawił?  

Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg 

sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do Mnie, by 

się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt 

inny! Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, 

słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język 

na Mnie przysięgać będzie,  mówiąc: Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. 

Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali.  W Panu 

uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

17 grudnia 2020 

Adwent 
Lekcja  77                                     Temat: Możesz nieść Chrystusa światu 

 

Mt 1,1-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 

 
 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;  
 Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem 

Ezrona; Ezron ojcem Arama;  
 Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona;  
 Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką 

była Rut. Obed był ojcem Jessego,  
 a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ 

żona Uriasza.  
 Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy;  
 Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza;  
 Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;  
 Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;  
 Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.  
 Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem 

Zorobabela;  
 Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora;  
 Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;  
 Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; 

 Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, 

zwany Chrystusem.  

 
Tak więc w całości od  
 

 Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od  
 Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od  
 przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Rodzina kłamców, cudzołożników, morderców, oszustów i bluźnierców.  



Co za nieszczęsna zbieranina!  

A jednak najbardziej znany członek tego rodu zasłynął nie z powodu wielkiego 

grzechu czy ohydnego przestępstwa. Wręcz przeciwnie – jest Bogiem, który stał się 

człowiekiem. To Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel.  

 Jak sądzisz, dlaczego Bóg wybrał Jezusowi na przodków taką galerię 

podejrzanych typów? Czy naprawdę nie stać Go było na coś lepszego?  

Paradoksalnie można do pewnego stopnia zgodzić się z tym stwierdzeniem.               

Każda ludzka rodzina, nawet gdyby na papierze wyglądała wspaniale, składa się                   

z grzesznych i niedoskonałych ludzkich istot.  

Wieki historii biblijnej pokazały, że Bóg nie zawsze powierza realizację swoich 

planów najodważniejszym, najsilniejszym czy nawet najświętszym ludziom.                     

Wybiera ludzi zwyczajnych, słabych i grzesznych.  

Także Jezus pochodził z rodu, któremu daleko było do doskonałości – ale który Bóg 

swoją łaską uczynił świętym. Nie było to dla Niego problemem, ponieważ On może 

posłużyć się każdym i z upodobaniem napełnia nas – wyszczerbione i popękane 

naczynia – swoją nieskończoną miłością.  

Czy czujesz się niegodny wykonywania Bożego planu?  

I słusznie, bo taki jesteś!  

Wszyscy jesteśmy niegodni. Ale niezależnie od tego, jak bardzo skomplikowana 

byłaby nasza historia czy historia naszej rodziny, nie powstrzymałoby to Pana przed 

przybraniem nas za swoich własnych synów i córki.  

Każdy ochrzczony w Chrystusie zostaje wszczepiony w nieskazitelny rodowód                     

i otrzymuje potrzebne łaski, by dorastać do swojego nowego dziedzictwa. Bóg odkupił 

swoją mocą ród słabych i nikczemnych ludzi i przeprowadził za jego pośrednictwem 

ważną część swojego planu.  

Gotów jest przeprowadzać go również poprzez ciebie.  

Ty także, jak Dawid, Salomon, Mojżesz i tylu innych, możesz 

nieść Chrystusa światu. 

Przyjdź więc dziś do Pana i zapytaj Go, jaki ma plan wobec ciebie.  

 Czy chce, abyś zaniósł Chrystusa jakiejś konkretnej osobie?  

 Czy pozwolisz Mu odnowić w sobie zapał do głoszenia Dobrej Nowiny?  

Zawsze pamiętaj, że twoje imię jest wpisane w królewski rodowód i że dla Boga nie 

ma nic niemożliwego!  

 



 

„Ojcze, pomóż mi wypełnić moją rolę w Twoim planie. Pozwól mnie 

niegodnemu stać się Twoim światłem dla świata.” 

Rdz 49,1a.2.8-10     Ps 72,1-4.7-8.17 

 

 Jakub przywołał swoich synów mówiąc do nich: Zgromadźcie się, a 

opowiem wam, co was czeka w czasach późniejszych.  Zbierzcie się i słuchajcie, 

synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego!   

Rubenie, synu mój pierworodny, tyś moją mocą i pierwszym płodem mojej męskiej 

siły, górujący dumą i górujący siłą.  Kipiałeś jak woda: nie będziesz już górował, bo 

wszedłeś do łoża twego ojca, wchodząc zbezcześciłeś moje łoże!  

Symeon i Lewi, bracia, narzędziami gwałtu były ich miecze. Do ich zmowy się nie 

przyłączę, z ich knowaniem nie złączę mej sławy, gdyż w gniewie swym mordowali 

ludzi i w swej swawoli kaleczyli bydło. Przeklęty ten ich gniew, gdyż był gwałtowny, 

i ich zawziętość, gdyż była okrucieństwem! Rozproszę ich więc w Jakubie                                

i rozdrobnię ich w Izraelu.  

Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów. 

Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! Judo, młody lwie, na zdobyczy róść 

będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny - któż się 

ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród 

kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

18 grudnia 2020      

Adwent                      
Lekcja  78                                             Temat:  Zaufaj Bożej pomocy 

 

Mt 1,18-24 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z 

Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 

Świętego.  Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na 

zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto  

anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój 

się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w 

Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od 

jego grzechów.  A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane 

przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą 

imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił 

tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Sny mogą być przyjemne, przerażające i dziwne – jeśli w ogóle je zapamiętamy! 

Ponieważ zwykle nie mają głębszego sensu, nic dziwnego, że większość z nas nie 

traktuje ich poważnie, a zwłaszcza nie podejmuje na ich podstawie ważnych 

życiowych decyzji. Jednak tak właśnie postąpił święty Józef.  

Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o pierwszej z sytuacji, w których tak się 

zdarzyło. Anioł polecił wówczas Józefowi przyjąć Maryję jako swoją żonę, chociaż 

nosiła Ona Dziecko, które nie było jego dzieckiem. Następnie, po narodzinach Jezusa, 

Józef otrzymał we śnie polecenie, aby zamiast wracać do Nazaretu udać do Egiptu                 

(Mt 2,13). Ta decyzja pozwoliła Świętej Rodzinie zniknąć z oczu Herodowi, który 

postanowił zabić Dzieciątko Jezus.  

Sny Józefa musiały być niezwykle przekonujące, skoro zdecydował się za nimi iść.  



Jednak pomimo ich sugestywności na pewno rodziło się w nim wiele wątpliwości i 

pytań.  

 Czy to nie szaleństwo myśleć, że rzeczywiście pochodzą one od Boga?  

Być może rodzina i sąsiedzi kwestionowali jego decyzje. Przyjęcie do siebie 

brzemiennej Maryi, a następnie pozostawienie domu, krewnych i przyjaciół, żeby 

zacząć nowe życie w obcym kraju, wymagało wielkiego skoku wiary. Podejmowane 

wybory prowadziły Józefa w zupełnie nieprzewidywalnych i nieplanowanych 

kierunkach. On jednak zaufał Bogu i dzięki temu świat wygląda dziś zupełnie inaczej.  

Kiedy masz do podjęcia poważną decyzję, zaufaj Bożej pomocy, tak jak 

uczynił to św. Józef. Bądź czujny na znaki, które Bóg stawia na twojej drodze. 

Niekoniecznie muszą one być tak oczywiste jak sugestywny sen, ale Pan ma wiele 

sposobów, aby do ciebie dotrzeć – na przykład poprzez radę bliskiego przyjaciela czy 

fragment biblijny, który przemówi ci do serca.  

A jeśli w dalszym ciągu nie masz pewności, co wybrać, powierz swoje decyzje 

Bogu i zaufaj, że On pójdzie z tobą, cokolwiek wybierzesz. On cię nie potępi, nawet 

jeśli sprawy nie ułożą się tak, jak to zaplanowałeś. Wciąż będzie ci błogosławił. Jest 

tak bardzo wierny i kochający.  

 

„Boże, pomóż mi dobrze odczytać Twój plan względem mnie.” 

 

Jr 23,5-8    Ps 72,1-2.12-13.18-19 

 

Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl 

sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał 

prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael 

będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą 

sprawiedliwością. Dlatego oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy nie będą już 

mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej,  lecz 

raczej: Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi 

północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył, tak że będą mogli mieszkać 

w swej ziemi.  
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„SŁOWA BOŻEGO” 
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Adwent                     
 

Łk 1,5-25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału 
Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta.  Oboje byli 
sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i 
przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje 
zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił 
służbę kapłańską przed Bogiem,  jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, 
żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na 
zewnątrz w czasie kadzenia.  Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej 
stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na 
niego.  Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariasz! Twoja prośba została 
wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.  Będzie to dla 
ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie.  Będzie bowiem 
wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie 
Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam 
pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a 
nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud 

doskonały.  Na to rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo ja 

jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku.  Odpowiedział mu anioł: Ja jestem 
Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci 
tę wieść radosną.  A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w 
którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim 
czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w 
przybytku.  Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w 
przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.  A gdy upłynęły dni jego posługi 
kapłańskiej, powrócił do swego domu.  Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i 
pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy.  Tak uczynił mi Pan - mówiła - wówczas, 
kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Zastanówmy się nad reakcją Zachariasza na słowa anioła.  



Jego pytanie brzmi podobnie jak pytanie zadane przez Maryję kilka wersetów wcześniej. 

Ale zachodzi tu istotna różnica. Maryja pytając: „Jakże się to stanie?” (Łk 1,34), 

wierzyła aniołowi, podczas gdy Zachariasz mu nie uwierzył. I przez to niedowiarstwo 

stracił mowę na dziewięć miesięcy.  

Może się nam wydawać, że Zachariasz został potraktowany niesprawiedliwie. 

Pamiętajmy jednak, że Maryja zadała swoje pytanie z ufnością, a Zachariasz wyraźnie 

powątpiewał w przesłanie anioła. Warto też uświadomić sobie, że te dziewięć miesięcy były 

dla Zachariasza czasem łaski od Pana – czasem pogłębionej refleksji nad wszystkimi 

obietnicami Boga.  

Wspaniała modlitwa, znana jako Benedictus, którą wygłosił po narodzinach syna 

dowodzi, że ten czas nie poszedł na marne. Zachariasz został odmieniony!  

Oczywiście naszym wzorem jest wiara Maryi. Powinniśmy mówić „tak” na wszystko, o 

co Bóg nas prosi – nawet jeśli rodzą się w nas pytania. Jednak, chcąc nie chcąc, od czasu do 

czasu popełniamy błędy.  

Wiemy dokładnie, czego chce od nas Bóg, ale ze strachu pytamy Go: Po czym to 

poznam? i za Nim nie idziemy. To niedowiarstwo ma swoje konsekwencje – straconą 

okazję do podzielenia się wiarą czy udzielenia pomocy komuś w potrzebie. Ale to, że nikt z 

nas nie ma czystego konta, nie znaczy, że powinniśmy się poddawać!  

Jeśli popełnisz błąd, nie potępiaj sam siebie. Bóg nie jest na ciebie zagniewany. Może 

być zawiedziony, ale nigdy nie traci nadziei. Będzie pracował nad tobą tak, jak pracował 

nad Zachariaszem, z łagodnością ucząc go swoich dróg i kształtując jego serce. Może pośle 

cię z powrotem, abyś spróbował jeszcze raz, a może da ci czas na refleksję i zmianę 

postawy, która powstrzymuje cię w drodze.  

Zaufaj Bogu, niezależnie od tego, co czyni w twoim życiu. On naprawdę chce cię 

uzdrawiać i odnawiać na duchu, chce napełniać cię swoją miłością.  

 

„Panie, naucz mnie ufania Tobie nawet w trudnych chwilach. Napełnij mnie 

Twoim Duchem i naucz dzielić się z innymi tym, co mówisz do mnie w ciszy serca.” 

 

 

 

 

 



Sdz 13,2-7.24-25a    Ps 71,3-6.16-17 

 

W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie 

rodziła. Anioł Pana ukazał się owej kobiecie mówiąc jej: Otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale 

poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się: nie pij wina ani sycery i nie jedz nic 

nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten 

będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk 

filistyńskich.  Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: Przyszedł do mnie mąż 

Boży, którego oblicze było jakby obliczem Anioła Bożego - pełne dostojeństwa. Rzekł do mnie: Oto 

poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo 

chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci.  

Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. 

Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. 

Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać w Obozie Dana między Sorea a Esztaol. 
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Łk 1,26-38 (Biblia Tysiąclecia) 
 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret,  do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 
było na imię Maryja.  Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 
Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się na te słowa i 
rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.  Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.  Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 

nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan 
Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba 

na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się 
to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i 
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i 
jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.  

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.  Na to rzekła Maryja: Oto Ja 
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!                      
Wtedy odszedł od Niej anioł.                

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Boże Narodzenie jest tuż, tuż! Ta myśl budzi w naszych sercach radosną nadzieję.  

Cieszymy się na spotkania z krewnymi i przyjaciółmi. Nie możemy się doczekać 

reakcji ukochanej osoby po otwarciu prezentu, który tak starannie wybraliśmy.                         

A może po prostu chcemy cieszyć się świętowaniem narodzin Jezusa wraz z naszymi 

braćmi i siostrami w wierze.  

Pomyślmy też o tej radosnej nadziei, jaka towarzyszyła Żydom oczekującym 

przyjścia Mesjasza. Ta nadzieja została rozniecona prawie tysiąc lat przed 

Chrystusem, gdy Bóg obiecał potomstwu Dawida królewski tron.  



Wyobraźmy sobie zaskoczenie Maryi, gdy anioł opisał Jej Syna niemal tymi 

samymi słowami, jakie Bóg przed wiekami skierował do Dawida. Będzie nazwany 

Synem Najwyższego, zasiądzie na tronie swego ojca Dawida i będzie królował na 

wieki (por. Łk 1,32-33).  

Długie oczekiwanie Izraela dobiegło końca – narodziny tego Dziecka miały być 

spełnieniem wszystkich nadziei. Jako chrześcijanie wierzymy, że Mesjasz już 

przyszedł, ale mimo to wciąż przeżywamy ból tęsknoty. Tęsknoty za pokojem, 

sprawiedliwością, bezpieczeństwem.  

Jezus jest spełnieniem także i tych tęsknot.  

 Kiedy konflikty – na małą i wielką skalę – grożą rozbiciem naszym 

rodzinom i wspólnotom, Jezus przychodzi z łaską pojednania, dając 

nam kolejną szansę życia w pokoju z Bogiem i ludźmi.  

 Kiedy bolejemy z powodu niesprawiedliwości, Jezus zapewnia, że 

przyszedł, aby wszystko naprawić, i daje nam siłę do czynienia dobra                 

w naszym zakątku świata.  

 Kiedy szybkie zmiany zachodzące w świecie burzą nasze poczucie 

bezpieczeństwa, Jezus przypomina, że Jego królestwo jest wieczne, i daje 

nam solidny fundament, na którym możemy budować nasze życie.  

Oto w jaki sposób Jezus jest spełnieniem naszych tęsknot. Oto co obiecuje. Jest to 

dar, który wszyscy możemy od Niego otrzymać w święta Bożego Narodzenia.  

 

„Jezu, Ty jesteś spełnieniem moich pragnień! Kocham Cię, Panie!”  

 

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16     Ps 89,2-5.27.29      Rz 16,25-27 

Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł 

król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w 

namiocie.  Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z 

tobą.  Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz 

mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie?  

 Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem.                  

I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich 

nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, 

Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a 

ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów 

nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami.  



Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz 

obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich 

wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo.  

 Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. 

 Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie 

utwierdzony na wieki. 


