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Łk 8,16-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz 

stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy 

wchodzą.  

Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co 

by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, 

temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Czy kupiłbyś nową lampę i wkręcił do niej żarówkę tylko po to, by 

schować ją do szafki lub wynieść do piwnicy?  

Oczywiście, że nie! Kupujesz lampę, wkręcasz do niej żarówkę i stawiasz ją w 

ciemnym pokoju, aby było w nim jasno.  

O tym właśnie mówi Jezus w dzisiejszej przypowieści.  

 My jesteśmy ową lampą,  

 On tym, który nas wybrał, a  

 „żarówką” jest Duch Święty, który w nas mieszka.  

 

 A co jest tą ciemnością potrzebującą światła?  

Wszyscy ci, którzy jeszcze nie poznali i nie przyjęli miłosiernej miłości Boga.  

Jeśli chcemy, aby nasze światło zajaśniało w ciemności, głośmy Jezusa, który jest 

światłością świata. Czyńmy to nie tylko słowem, ale także świadectwem naszego życia.  



Choć nie zawsze to sobie uświadamiamy, nasza wiara, nadzieja i 

miłość ukazują innym przemieniającą moc miłości Boga i Jego 

miłosierdzia. Jak to się dzieje?  

Oto kilka przykładów.  

 Głosimy Ewangelię, gdy ufamy Bożym obietnicom i trwamy w wierze w 

zmiennych kolejach życia.  

 Głosimy Ewangelię, gdy w obliczu choroby, cierpienia i śmierci trwamy 

w nadziei, że pewnego dnia będziemy żyć w niebie, w wiecznym uścisku 

Boga.  

 Głosimy Ewangelię, gdy miłujemy jak Jezus, będąc gotowi na 

poświęcenia dla dobra innych oraz przebaczając tym, którzy nas skrzywdzili.  

To właśnie życie wiarą, nadzieją i miłością sprawia, że niesiemy światło światu. 

Żyjąc w ten sposób mamy pewność, że gdziekolwiek się znajdziemy, świecimy 

światłością Pana.  

Pamiętajmy też, że nasze światło świeci nie tylko dla tych, którzy są daleko od Pana, 

ale także dla nas nawzajem.  

Niezależnie od tego, jak długo idziemy za Jezusem, możemy głosić Ewangelię 

naszym braciom i siostrom, zarówno słowami, jak i sposobem życia. A wówczas nasze 

nawet małe płomyki wspólnie stają się światłem, którego nie da się ukryć!  

 

„Panie, w jaki sposób mogę dziś oświecać innych Twoim światłem?” 

 

Ezd 1,1-6      Ps 126,1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Mateusza Apostoła 
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Mt 9,9-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w 

komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. 

 Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i 

siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego 

uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?  On, 

usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle 

mają.  Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. 

Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników . 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Lata nieprzychylnych i pogardliwych spojrzeń, wyrzutów dawnych znajomych i 

kąśliwych uwag zagniewanych sąsiadów nie skłoniły Mateusza do porzucenia procederu 

pobierania podatków na rzecz Rzymian.  

Ale wystarczyło zaledwie jedno słowo Jezusa i zostawił wszystko.  

 Co wywołało tak dramatyczną zmianę? Nadzieja.  

Wezwanie Jezusa dało Mateuszowi nadzieję. A więc także i dla niego jest szansa 

powrotu do Boga!  

Faryzeusze i kapłani oraz pobożni Żydzi lekceważyli go ze względu na jego 

skorumpowaną profesję i światowy styl życia, ale ten Nauczyciel, Człowiek miłosierdzia, 

był inny. Pochylił się nad nim jak lekarz, który pochyla się nad pacjentem. Nie 

odstraszyło Go zajęcie Mateusza. Wręcz przeciwnie, jakby Go przynagliło.  

Mateusz natychmiast wykazał się cechami entuzjastycznego ewangelizatora. 

Wyprawił wielką ucztę i zaprosił innych celników na spotkanie z Jezusem.  



Jako Apostoł towarzyszył Jezusowi i obserwował, w jaki sposób głosi On królestwo 

Boże. Po zesłaniu Ducha Świętego nie dał się powstrzymać nikomu, poświęcając całe 

swoje życie służbie Ewangelii.  

Według tradycji, Mateusz udał się do Etiopii i Persji, aby tam głosić słowo Boże.  

Dziś znany jest również jako Mateusz Ewangelista, ze względu na Ewangelię, 

która nosi jego imię.  

Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby Mateusz na wezwanie Jezusa nie opuścił 

komory celnej. Gdyby jak inni odszedł od Jezusa, kiedy Jego nauka stała się trudna, lub 

do Niego nie wrócił po ucieczce z Ogrodu Oliwnego.  

Jednak nic takiego się nie wydarzyło, ponieważ Mateusz nie postąpił według tego, co 

dyktowała mu ludzka mądrość i instynkt samozachowawczy. Trwał przy Jezusie mimo 

wszystko. I w rezultacie miliony ludzi doświadczyły przemiany życia dzięki jego słowu i 

jego świadectwu.  

Spróbuj teraz przez chwilę przypomnieć sobie choć niektóre z tych rzeczy, które Jezus 

uczynił w tobie i dla ciebie.  

 Co mogłoby się wydarzyć, gdybyś dzielił się tym z innymi w takiej 

samej wolności jak św. Mateusz?  

Jak wielu ludzi mogłoby doświadczyć przemiany życia! I oczywiście nie chodzi o to, 

żebyś uczynił wszystko od razu. Postaw kilka drobnych kroków w wierze i zobacz, gdzie 

Pan cię poprowadzi.  

 

„Jezu, pomóż mi dziś dotrzeć do kogoś, kto jest daleko od Ciebie.” 

 

Ps 19,2-5   Ef 4,1-7.11-13 

 A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, 

jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w 

miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.  Jedno jest Ciało i jeden 

Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, 

jedna wiara, jeden chrzest.  Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad 

wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.  Każdemu zaś z nas została dana łaska według 

miary daru Chrystusowego. 

 I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych 

pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem 

budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego 

poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. 
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Ezd 9,5-9 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

W czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego, w rozdartej szacie                 

i płaszczu padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana, Boga mojego,                       

i rzekłem: Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, 

albowiem przestępstwa nasze wzrosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do 

nieba.  Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My, 

królowie nasi, kapłani nasi zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę 

królów krain tych, pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, 

jak to jest dziś. A teraz zaledwie na chwilę przyszło zmiłowanie od Pana, Boga 

naszego, przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu 

świętym dał nam dach nad głową, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił 

nam w niewoli naszej trochę odetchnąć - bo przecież jesteśmy niewolnikami.              

Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć 

względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli 

wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny - dając nam 

ostoję w Judzie i Jerozolimie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Ezdrasz wraz z innymi Izraelitami powrócił wreszcie z wygnania w Babilonie. Jednak 

ich miasto leżało w gruzach, a świątynia była spustoszona. Nehemiasz zaczął już 

dźwigać z ruin mury miejskie, ale Ezdrasz widział, że odnowy potrzebują nie tylko mury.  

W gruzach legła także wiara ludu Bożego, który potrzebował powrotu do Boga i 

odnowienia przymierza. Wielu Izraelitów poślubiło poganki, przyjęło obyczaje 

sąsiednich narodów i odpadło od wiary. Tak więc to, co powinno być radosnym 

świętowaniem powrotu do ojczyzny, wyglądało bardziej jak misja ratunkowa wobec 

sierot żyjących wśród gruzów.  

Przejęty skruchą Ezdrasz rozdarł swe szaty i padł na kolana czyniąc akt pokuty w 

imieniu swego ludu.  



Ale nawet pogrążony w bólu z powodu grzechów, liczył mocno na wierność Pana, 

dziękując Mu za to, że „rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej 

trochę odetchnąć” (Ezd 9,8).  

Ezdrasz rozumiał, że praca przy odbudowaniu świątyni jest wielką szansą. Jest danym 

im przez Boga nowym początkiem, nie tylko w dziejach Jerozolimy, ale także w ich 

sercach.  

W życiu każdego z nas bywają chwile, kiedy się oddalamy od Pana i 

chwiejemy w swoim powołaniu.  

„Świątynia” naszego serca może zostać zburzona czy zaśmiecona grzechem i 

potrzebować odnowy. Jak Ezdrasz możemy czuć się przytłoczeni konsekwencjami 

naszych błędów.  

Ale Bóg pragnie „rozjaśniać oczy nasze”, jak uczynił to dla Ezdrasza i 

Judejczyków. Chce udzielać nam łaski i siły do powrotu i odbudowy naszego życia.  

Kiedy wracamy do Pana ze skruchą, On napełnia nas nadzieją i mocą Ducha, abyśmy 

mogli stawiać kolejne kroki w kierunku odbudowy naszej świątyni.  

Materiały budowlane, których potrzebujemy, to nie cegły i zaprawa, lecz decyzja 

 powrocie do codziennej modlitwy,  

 pójściu do spowiedzi,  

 szukaniu wsparcia u brata czy siostry w Panu.  

Bóg zapewnia, że jest z nami i nie odmówi nam narzędzi ani łaski do zadania, które 

przed nami stoi.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że rozjaśniasz moje oczy i pozwalasz mi zacząć od 

nowa.” 

 

(Ps) Tb 13,2abcde.3-5.8 Łk 9,1-6 

Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi 

duchami i władzę leczenia chorób.  I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i 

uzdrawiali chorych. Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby 

podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie! Gdy do jakiego 

domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie 

przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo 

przeciwko nim! Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając 

wszędzie.  
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Łk 9,7-9 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał również tetrarcha Herod i                        

był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z 

martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków 

zmartwychwstał. Lecz Herod mówił: Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o 

którym takie rzeczy słyszę? I chciał Go zobaczyć. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jezus otwierał oczy niewidomym i uszy głuchym, uzdrawiał nieruchome kończyny. 

Oczyszczał ludzi z trądu, odpuszczał grzechy, a nawet wskrzeszał umarłych.  

Czyniąc to wszystko wypełniał proroctwo Izajasza o mającym przybyć Mesjaszu (Łk 

4,18-19; Iz 61).  

Herod jako Żyd powinien znać to proroctwo. Jednak w jego myślach dominowało 

poczucie winy zmieszane z żądzą, pragnienie uznania, lęk i troska o własny interes. Żył z 

żoną swojego brata, rozkazał uwięzić Jana Chrzciciela, gdy go za to upomniał, a potem go 

ściąć, aby pokazać się przed biesiadnikami. Był w stanie posunąć się do wszystkiego, byle 

tylko zaspokoić swoje pragnienia i kaprysy.  

Chaos w myślach nie pozwolił mu przyjąć prawdy o tym, kim był Jan Chrzciciel i kim 

jest Jezus.  

Łatwo potępiamy postępowanie Heroda, ponieważ wiemy, do czego go doprowadziło. 

Ostatecznie odrzucił Jezusa i posłał Go na śmierć. Tu jednak widzimy Heroda wpół drogi – 

w momencie, kiedy wszystko jeszcze może się zdarzyć. Wciąż jest zaintrygowany Jezusem 

i Jego przesłaniem.  

Wszyscy w jakimś stopniu przeżywamy niepokój w sprawach wiary. Być może poczucie 

winy i wstydu każe ci wątpić, że Pan zechce coś jeszcze dla ciebie uczynić.  



Może jesteś zawiedziony, że bliska osoba, za którą tak gorliwie się modliłeś, przeszła do 

wieczności. A może martwisz się o współmałżonka czy dziecko, ponieważ odeszli od wiary.  

Myśli i emocje splatają się w jeden niepokojący kłąb i ogarnia nas zamęt. Nie musisz 

jednak trwać w tym stanie!  

Zawsze możesz wrócić do Pana, a prawda o Jego obecności i miłości 

rozproszy twój zamęt. 

Bóg pokaże ci, że Jego miłość jest większa niż wszelki niepokój, że dla wolności, jaką 

daje skrucha, warto narazić się na pewien dyskomfort, a Jezus może i chce umacniać 

każdego z nas. Także ciebie.  

Dlatego skup swoje myśli na tej dobrze ci znanej prawdzie – Jezus nigdy nie opuści 

ciebie, twoich bliskich ani nikogo innego.  

Herod pozwolił, by niepokój przesłonił mu prawdę.  

 Ty otrzymałeś Ducha Świętego, Ducha prawdy, aby prowadził cię do 

całej prawdy i pomagał ci się za nią opowiadać (J 16,13).  

On poprowadzi cię dalej i pomoże ci odnaleźć pokój nawet wśród zamętu.  

 

„Duchu Święty, pomóż mi dziś wybierać prawdę i trwać w Twoim pokoju.” 

 

Ag 1,1-8    Ps 149,1-6.9 
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Ag 1,15b--2,9 (Biblia Tysiąclecia) 
 

W drugim roku [rządów] króla Dariusza.  

 Dnia dwudziestego pierwszego siódmego miesiąca Pan skierował te słowa do 

proroka Aggeusza: Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi 

Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu:  Czy jest 

między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam 

teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było?  Teraz 

jednak nabierz ducha, Zorobabelu - wyrocznia Pana - nabierz ducha, arcykapłanie 

Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały lud ziemi! - wyrocznia Pana. Do 

pracy! Bo Ja jestem z wami, wyrocznia Pana Zastępów.  Zgodnie z przymierzem, 

które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród 

was; nie lękajcie się! Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna 

chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak 

że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom, mówi 

Pan Zastępów.  Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto - wyrocznia Pana 

Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, 
mówi Pan Zastępów; na tym to miejscu Ja udzielę pokoju - wyrocznia Pana 

Zastępów. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Pomyśl, jak bardzo zbudowani poczuli się Zorobabel i jego towarzysze słysząc z ust 

proroka takie słowa. Po czterdziestu latach wygnania w Babilonie zastali Jerozolimę w 

gruzach. Jednak Pan polecił im nabrać ducha i nie tracić odwagi (Ag 2,4-5).  

Jeśli wystarczy im wytrwałości, by odbudować świątynię, On nie tylko napełni ją swoją 

chwałą, ale ta chwała okaże się jeszcze większa niż dawniej. Ostatecznie świątynia została 

odbudowana i przetrwała kolejne kilkaset lat. Pokolenia Żydów doświadczały tam chwały 

Bożej.  

Jednak proroctwo Aggeusza czyni aluzję do czegoś jeszcze większego niż obecność 

Boga w materialnym budynku jerozolimskiej świątyni.  



Jest zapowiedzią tego, że Bóg napełni nas swoją chwałą.  

Razem, jako „żywe kamienie” (1 P 2,5), tworzymy Kościół. Chwała Boża mieszka w 

każdym z nas, a im jaśniej z każdego z nas promieniuje, tym bardziej rozbłyska chwała 

Kościoła.  

Jednym z najlepszych sposobów na to, by zajaśnieć chwałą Bożą, 

jest przystępowanie do sakramentu pokuty. 

Spowiedź usuwa grzech, który zaciemnia w nas Bożą obecność. Odzyskujemy utraconą 

łaskę oraz więź z Tym, który jest źródłem łaski i chwały.  

W niektórych parafiach jest możliwość spowiedzi w soboty. Może i ty już jutro możesz 

odnowić się w łasce? Nabierz odwagi. Pamiętaj, że w spowiedzi nie twoje grzechy są 

najważniejsze. Najważniejsza jest dobroć Boga!  

Otrzymujesz łaskę Jego obecności, która sprawia, że stajesz się nowym stworzeniem 

jaśniejącym Jego chwałą.  

Przypomnij sobie Zorobabela i jego towarzyszy współpracujących z nim przy odbudowie 

świątyni. Idąc do spowiedzi ty także przyczyniasz się do odbudowy Bożej świątyni, 

Kościoła. Po spowiedzi zostań jeszcze chwilę w kościele, by podziękować Bogu za 

usunięcie tego wszystkiego, co cię od Niego oddziela. Uciesz się tym, że wypełnia cię Jego 

obecność. Zastanów się, w jaki sposób będziesz niósł tę obecność ludziom, których 

spotkasz.  

I pamiętaj, że  

także od ciebie zależy, na ile chwała Boża zajaśnieje w całym 

Kościele.  

 

„Panie, spraw, by dziś jaśniało we mnie twoje światło.” 

 

Ps 43,1-4    Łk 9,18-22 

 Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z 

zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za 

Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich:  

A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego.                        

Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.  I dodał: Syn 

Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i 

uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

25 września 2021                     
 

Za 2,5-9.14-15a (Biblia Tysiąclecia) 
 

Później podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem 

mierniczym w ręku.  Dokąd idziesz? - zapytałem. A on rzekł: Chcę przemierzyć 

Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a 

przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: Spiesz i powiedz temu młodzieńcowi: 

Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie.                    

 Ja będę dokoła niej murem ognistym - wyrocznia Pana - a chwała moja zamieszka 

pośród niej.  Biada, biada! Uciekajcie z kraju północy - wyrocznia Pana. Na cztery strony świata 

rozproszyłem was. Biada ci, chroń się, Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii.  Tak mówi Pan 

Zastępów, Przesławny, do narodów, które was ograbiły: Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.  Już 

prawica moja nad nimi wyciągnięta i staną się łupem swoich niewolników, a wy poznacie, że Pan 

Zastępów mnie posłał.  Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę                      

i zamieszkam pośród ciebie - wyrocznia Pana. Wówczas liczne narody 

przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie,  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wreszcie, po wielu latach niewoli, nadszedł czas odbudowy świątyni. Lud nie miał 

jednak pewności, co się stanie, gdy już będzie odbudowana. Czy rzeczywiście Bóg 

powróci do niej w swojej chwale?  

Podobnie jak wczoraj Aggeusz, tak dziś prorok Zachariasz głosi ludowi Boże słowa 

otuchy: „Już idę i zamieszkam pośród ciebie” (Za 2,14).  

To, o czym prorokował Zachariasz, mówiąc o Bogu mieszkającym pośród nas, 

ostatecznie wypełniło się w Jezusie.  

Sam Pan, Emanuel, Bóg z nami, stał się człowiekiem. Chodził pomiędzy nami, umarł 

za nas, powstał z martwych i jako zmartwychwstały Chrystus mieszka w naszych sercach 

przez swego Ducha.  

Przekracza to wszelkie wyobrażenia, jakie mogli mieć Izraelici.  



I jest to powód do wielkiej radości!  

Dziś nie musimy już udawać się do Jerozolimy, aby stanąć w obecności Pana.  

 Dzięki Duchowi Świętemu możemy doświadczać Jego obecności i słuchać 

Jego głosu wszędzie, gdzie jesteśmy.  

 Możemy słuchać Jego słowa, oddawać Mu cześć, dziękować Mu, czerpać 

od Niego siłę lub po prostu z Nim być.  

A On ze swej strony wskazuje nam drogę, pociesza i posługuje się nami w budowaniu 

Bożego królestwa na ziemi. Często jednak tracimy z oczu tę ważną prawdę lub wydaje 

nam się ona nazbyt abstrakcyjna. Bóg wie, że będąc ludźmi potrzebujemy materialnych 

znaków Jego obecności. Dla Izraelitów takim materialnym znakiem była świątynia w 

Jerozolimie.  

Nam Bóg daje coś jeszcze większego i bardziej dostępnego. W Eucharystii, która 

dokonuje się co dzień we wszystkich kościołach świata, a nie w jednej tylko świątyni, 

Bóg daje nam nie tylko znak, ale samą swoją obecność.  

Jezus przychodzi, by zamieszkać w nas w najbardziej osobisty i intymny sposób. Gdy 

przyjmujemy Jego Ciało i Krew, staje się częścią naszego jestestwa. Jutro weź więc z 

radością udział we Mszy świętej! Twój Pan przychodzi, aby zamieszkać „pośród ciebie”, 

nie w odległej świątyni, ale w twoim sercu.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że przychodzisz, by zamieszkać w moim sercu. Obym 

nigdy nie lekceważył tak wielkiego daru!” 

 

(Ps) Jr 31,10-12b.13    Łk 9,43b-45 

 

Gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich Jego czynów, Jezus powiedział do 

swoich uczniów:  Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy 

będzie wydany w ręce ludzi.  Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte 

przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.  

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

26 września 2021                           
 

Lb 11,25-29  (Biblia Tysiąclecia) 
 A Pan zstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i 

przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, 

wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów 

pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił 

duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w 

obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: Eldad 

i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie.  Jozue, syn Nuna, który od 

młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, 

zabroń im! Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie?  

Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Mojżesz nie miał o to pretensji. Stwierdził to bardzo jasno. Kiedy Eldad i Medad 

otrzymali Ducha Bożego i prorokowali, chociaż nie należeli do siedemdziesięciu 

starszych ludu zebranych wokół namiotu spotkania, aby prorokować, Mojżesz nie 

widział w tym żadnej niestosowności. Dlaczego?  

Ponieważ duch i uniesienie prorockie pochodziło od Boga, a nie od Mojżesza. To nie 

Mojżeszowi miały przynieść chwałę dary duchowe wylane na starszych Izraela, ale Panu.  

Jak sam powiedział, byłby szczęśliwy, gdyby cały lud Pana prorokował! Byłby 

zachwycony, gdyby wszyscy weszli w tak bliski kontakt z Panem jak on i swobodnie 

przekazywali Jego słowo. My, jak Jozue, któremu nie podobało się prorokowanie Eldada 

i Medada, czasami mamy ochotę dyktować Bogu, w jaki sposób ma działać w życiu 

innych ludzi.  

Mojżesz uczy nas otwartości na to, że Pan może działać w zupełnie niespodziewany 

sposób.  

 

 



Podobnej nauki udziela Jezus swoim uczniom w dzisiejszej Ewangelii.  

Mk 9,38-43.45.47-48 

 

Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, 

jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z 

nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie 

będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie.  Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z 

nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, 

powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.  Kto by się stał powodem grzechu dla 

jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi 

i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej 

jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła 

w ogień nieugaszony.  I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; 

lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do 

piekła.  Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie 

jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do 

piekła,  gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie 

 

Kiedy skarżą się, że ktoś, kto nie chodzi z nimi, w imię Jezusa wyrzuca złe duchy, 

Nauczyciel mówi, żeby się tym nie przejmowali. Bóg działa także i przez tego człowieka.  

Często my, jak uczniowie, uważamy, że Bóg powinien działać według konkretnego 

scenariusza, a jeśli tak się nie dzieje, czujemy się zagrożeni. Jednak Jezus powiedział: 

„Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami” (Mk 9,40).  

Wskazał uczniom szersze horyzonty, aby w przyszłości umieli rozpoznawać działanie 

Ducha Świętego i z Nim współpracować. Ta postawa okazała się szczególnie ważna, gdy 

w Jezusa zaczęli wierzyć poganie.  

Bóg patrzy na różne sytuacje inaczej niż my. 

Nas może obciążać opór przed zmianą czy niechęć do bycia zaskakiwanym. Ale Bóg 

tak bardzo pragnie działać w życiu ludzi i wylewać na nich swego Ducha, że wykracza 

poza nasze scenariusze. Kwestionuje nasze ciasne poglądy. I jest to bardzo pozytywne.  

 

„Panie, poszerzaj moje horyzonty, abym mógł rozpoznać Twoje działanie.” 

 

Ps 19,8.10,12-14     Jk 5,1-6 


