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Poniedziałek, 13 stycznia                                                                       Mk 1,14-20


Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał 
Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli 
bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się 
staniecie rybakami ludzi". A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. 
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też 
byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca 
swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. 



Rozważanie 


Jezus rozpoczyna głoszenie Ewangelii po 40-dniowym poście. Wychodzi 
z miejsca pustynnego do ludzi. Utrudzony, ale i umocniony zaczyna nauczać 
o Królestwie Bożym. Mogłoby się wydawać, że Jezus będzie onieśmielony, że 
będzie Mu trudno stawić czoła napotkanym ludziom - jak dobrze wiemy czeka 
Go szemranie, niedowierzanie i niezadowolenie. Czy Jezus rzeczywiście jest 
sam? Nie. Cały czas jest z Nim jego Ojciec i to On Go umacnia. Stąd też 
powołanie uczniów przez Jezusa nie stanowi jedynie próby pozyskania 
sympatyków, którzy sprawią, że życie stanie się przyjemniejsze i prostsze. 
Jezus z mocą powołuje tych, których wybrał. Słowo Mistrza jest skuteczne. Nie 
wraca bezowocne i działa natychmiast w sercach Apostołów. Jakie to szczęście, 
że zostaje przez nich przyjęte zarówno dla nich samych, jak i dla Mistrza.  
Czy pragnę być powołany przez Jezusa? Czy przygotowuję moje serce, abym 
był gotowy wstać i pójść za Nim, gdy tylko usłyszę Jego głos? Czy są rzeczy, 
które powstrzymują mnie, aby pójść za Nim? 

Jezus, jak już zostało powiedziane, powołuje z mocą - zupełnie inaczej niż 
robili to współcześni mu uczeni. Do rabina mógł przyjść każdy kto chciał - to 
nie nauczyciel decydował kogo zaprosi do siebie. Także dziś jest podobnie: nie 
celebryci wybierają swoich fanów, a politycy cieszą się z każdego wyborcy, 
który na nich zagłosował. Jezus sam wybiera człowieka i nie potrzebuje 
posiłkować się CV lub profilem na portalu społecznościowym. On zna nasze 
serca i wie jak do nas mówić.  

Zastanów się chwilę nad spotkaniem Jezusa z uczniami. Ci prości ludzie patrzą 
na wcielonego Boga. Stworzenie widzi swojego Stwórcę. Jak to jest - widzieć 
i przeczuwać, że jest to ktoś tak niezwykły? Czy jestem na tyle otwarty, aby 
zobaczyć w Jezusie Boga? 



wtorek, 14 stycznia                                                                                   Mk 1,21-28


W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się 
Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni 
w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha 
nieczystego. Zaczął on wołać: "Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? 
Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga". Lecz Jezus rozkazał 
mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego!" Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać 
i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden 
drugiego pytał: "Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom 
nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne". I wnet rozeszła się wieść o Nim 
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 



Rozważanie


Jezus po raz kolejny zostaje ukazany przez św. Marka jako ten, który ma moc. 
Chrystus wypędził złego ducha z człowieka. Demon, który został wyrzucony 
oznajmia, że Jezus jest Świętym Boga. Jest tym, który stoi stale w Bożej 
obecności, bo jest w doskonałej relacji z Bogiem Ojcem. Właśnie to jest 
źródłem jego mocy i sprawia, że Chrystus uwalnia ludzi spod władzy złych 
duchów oraz naucza tak skutecznie i mądrze poruszając do głębi serca swoich 
słuchaczy. Niezwykła moc Jezusa odróżnia Go od pozostałych uczonych 
w Piśmie. Oni, w przeciwieństwie do Jezusa, polegają na własnych siłach, 
intelekcie i erudycji. W głębi serca boją się, że okażą się niedostatecznie 
dobrzy, dlatego na każdym kroku starają się udowodnić przed sobą i innymi, 
że znają odpowiedzi na każde pytania dotyczące Pisma Świętego. Takie 
zachowanie prowadzi do pychy, zarozumiałości i wyobcowania. Bóg zostaje 
zepchnięty na dalszy plan i liczy się przede wszystkim to, aby pokazać się z jak 
najlepszej strony. Wszystkie te słabości, mogą być wykorzystane przez złe 
duchy. Jak więc ludzie zaplątani w grzech mieliby mieć moc, aby walczyć 
z tym przez co sami zostali pokonani?  
Czy i ja staram się chodzić w Bożej obecności? W kim pokładam ufność 
i nadzieję? Czy Bóg jest dla mnie podporą czy raczej przeszkodą w osiągnięciu 
zamierzonych przeze mnie celów? Czy w moim życiu szukam większej chwały 
Bożej, czy dbam raczej o własną chwałę, uznanie i popularność? Na koniec tej 
medytacji spróbuję zastanowić się jak zareagowałbym dziś, gdybym spotkał 
kogoś świętego? Czy byłby dla mnie inspiracją, tak jak dla tych, którzy słuchali 
Jezusa? A może ze względu na to co jest w moim wnętrzu byłby wyrzutem 
sumienia? 



środa, 15 stycznia                                                                                      Mk 1,29-39


Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona 
i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu 
o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. 
I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 
wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił 
wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz 
nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy 
jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się 
modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, 
powiedzieli Mu: "Wszyscy Cię szukają". Lecz On rzekł do nich: "Pójdźmy 
gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to 
wyszedłem". I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach 
i wyrzucając złe duchy. 



Rozważanie 


Dziś Jezus ukazuje nam, że może wybawić człowieka nie tylko z dolegliwości 
duchowych, ale i fizycznych – uzdrawia teściową Szymona Piotra. Wieść 
o niesamowitych umiejętnościach Jezusa rozchodzi się bardzo szybko. 
Wieczorem, pod dom Apostoła przybyło mnóstwo ludzi szukających ratunku ze 
swych dolegliwości. Jezus każdemu z nich udziela pomocy. Nasz Mistrz wcale 
nie chce, żebyśmy byli chorzy. Wręcz przeciwnie, zależy mu na tym, abyśmy 
byli szczęśliwi. Pragnie podnosić nas z upadku i usuwać ciężary, które nas 
przygniatają. Uzdrowienie fizyczne może być ważnym etapem na drodze 
rozwoju człowieka, jednak samo zdrowie nie da pełni szczęścia. Gdy minie 
euforia związana z odzyskaniem pełnej sprawności ciała, człowiek dostrzeże, 
że czeka go wiele nowych wyzwań. Potrzeba przemiany duchowej, aby nowa 
rzeczywistość i nowe problemy znów nie przytłoczyły człowieka. Jezus jest 
tego świadomy i dlatego nie chce być uważany tylko i wyłącznie za 
skutecznego lekarza. Przede wszystkim, tak jak i Ojciec, pragnie naszego 
zbawienia. Jezus jest bardzo odpowiedzialny, ponieważ pomimo tak 
spektakularnych sukcesów, nie zapomina o tym co jest jego najważniejszym 
celem - pełnić wolę Ojca.  
Czy zdarza mi się twierdzić, że zrobiłem już dość i mogę na tym poprzestać? 
Pamiętajmy, że nie ma żadnego limitu dobrych uczynków, które możemy 
spełnić danego dnia. Czy wiem jaki jest cel mojego życia? Czy dążę do jego 
spełnienia? Czy uważam, że jest on narzucony czy rzeczywiście „mój” - 
wybrany przeze mnie? Spójrzmy jeszcze na to co Jezus robi przed 
wyruszeniem w dalszą drogę – modli się. Ta krótka scena pokazuje, że 
modlitwa może być źródłem inspiracji i umocnienia, aby działać zgodnie 
z wolą Bożą. Dlatego warto się modlić w chwilach trudnych, przed podjęciem 
ważnej decyzji, a także po to, aby stawać się lepszym człowiekiem. Modląc się 
stajemy przed Bogiem - może nie tak jak Jezus czy Mojżesz, ale nasza 
modlitwa jest okazją, aby „opalić się” Bożym blaskiem, chociaż odrobinkę.  



Jak wygląda maja modlitwa? Czy wychodzę na miejsce osobne, by rozmawiać 
z Bogiem? Czy moja modlitwa pozwala mi pogłębiać moją relację z Bogiem? 



czwartek, 16 stycznia.                                                                            Mk 1, 40-45


Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: 
"Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić". A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął 
rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę, bądź oczyszczony". Zaraz trąd go 
opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 
mówiąc mu: "Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi 
i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla 
nich". Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, 
tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach 
pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 



Rozważanie


Pewnego dnia - Jezus każdego dnia przechadza się wśród nas. Jest z nami 
w każdym momencie - nie tylko kiedy śpimy, jemy, czy modlimy się, ale także 
wtedy kiedy niekoniecznie chcemy tej obecności. Są chwilę, kiedy ze wstydu 
najchętniej zakopalibyśmy się pod ziemię, że mimo szczerych chęci  znów nam 
nie wyszło. Chciałem pokazać Ci Boże, że jestem wartościowy, że na coś mnie 
stać, a tu kolejny raz spóźniłem się na spotkanie, zapomniałem o urodzinach 
teściowej, nakrzyczałam na męża.  

Świat ciągle pędzi, a ja nie potrafię za nim nadążyć. Boże, dlaczego nie 
potrafię być jak ten trędowaty. Dlaczego nie potrafię upaść na kolana przed 
Tobą i błagać Cię o pomoc - nie próbować zrobić wszystkiego sam, ale z Twoją 
pomocą. Dlaczego tak często zapominam, że „wszystko mogę w tym, Który 
mnie umacnia” i tylko z Tobą jestem w stanie przeżyć kolejny dzień. Boże, Ty 
każdego dnia dajesz mi nową szansę. Nie chcę wybiegać naprzód bez Ciebie. 
Chcę każdego dnia radować się Twoją obecnością i szukać Ciebie 
w najmniejszych rzeczach, aby dostrzegać te „małe, wielkie cuda” jakie dla 
mnie przyszykowałeś. Abym potrafił dzielić się tą radością z innymi, tak jak 
zrobił to trędowaty. Aby poprzez świadectwo mojego życia przychodziło do 
Ciebie coraz więcej osób. Panie Jezu, dziękuję Ci za moje życie. Za każdy mój 
dzień i za to, że mnie uzdrawiasz. Proszę, naucz mnie dziękować za wszystkie 
cuda, jakie czynisz w mojej codzienności. 



Piątek, 17 stycznia                                                                                       Mk 2,1-12


Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest 
w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było 
miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego 
niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli 
dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na 
których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: "Dziecko, 
odpuszczone są twoje grzechy". A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, 
którzy myśleli w sercach swoich: "Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może 
odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?" Jezus poznał zaraz w swym duchu, 
że tak myślą, i rzekł do nich: "Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż 
jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też 
powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn 
Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: 
Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!" On wstał, wziął 
zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy 
i wielbili Boga, mówiąc: "Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego". 



Rozważanie 


Jezus wraca do domu w Kafarnaum i gdy tylko ludzie się o tym dowiadują, 
przybywają tłumnie, by słuchać Jego nauki. Tłum jest tak gęsty, że ani 
wewnątrz, ani na zewnątrz domu nie sposób dostać się do Jezusa i usłyszeć 
Jego słów. Tylko Ci, którzy znajdują się najbliżej Nauczyciela wyraźnie słyszą 
to co mówi i tylko Ci, na których spojrzy mają szansę poczuć się lepiej na ciele 
i duszy. W tym wielkim tłumie jest też osoba, która nie ma żadnych szans na 
samodzielne dotarcie do Zbawiciela. To paralityk – osoba, która nie może się 
poruszać, może też nie jest w stanie mówić, aby choć krzykiem zwrócić na 
siebie uwagę Jezusa. Na szczęście paralityk ma czwórkę zdeterminowanych 
przyjaciół, którzy dźwigają jego nosze. Rozbierają część dachu i przez otwór 
w poszyciu spuszczają łoże z paralitykiem przed oblicze Jezusa. Wszyscy są 
zaskoczeni. W centrum uwagi znajduje się nagle człowiek, który dotychczas 
występował poza nawiasem wszelkich działań i możliwości uzyskania pomocy 
od kogokolwiek w tłumie. Miał jednak wiernych przyjaciół – ludzi 
dźwigających ciężar jego choroby na noszach, którzy przynieśli go do 
największego Przyjaciela cierpiącego człowieka – Jezusa. Jezus „widząc 
wiarę” tych czterech, obdarzył paralityka zdrowiem nie tylko ciała („weź swoje 
łoże i idź do domu”), ale i duszy („synu odpuszczają Ci się Twoje grzechy”). 

Czasem jestem jak ten paralityk niesiony na noszach do Ciebie, Jezu. Dziękuję 
Ci za wszystkich ludzi, którzy chcą mnie do Ciebie przyprowadzać – moich 
rodziców, żonę, męża, dzieci, księży, nauczycieli i innych przyjaciół. Dziękuję 
Ci za ich determinację i gotowość do narażenia się właścicielowi domu 
z powodu rozebrania dachu i wystawienia mnie na widok publiczny, żebyś Ty, 
Panie mógł na mnie spojrzeć i uzdrowić moje życie cielesne i duchowe, by 
stało się jak powiedziałeś: „żebyście wiedzieli iż Syn Człowieczy ma na ziemi 
władzę odpuszczania grzechów (…) Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do 
swego domu”. 



sobota, 18 stycznia.                                                                                     Mk 2,13-17


Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go 
nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze 
celnej, i rzekł do niego: "Pójdź za Mną!" Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy 
Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało 
razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. 
Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami 
i celnikami, mówili do Jego uczniów: "Czemu On je i pije z celnikami 
i grzesznikami?" Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: "Nie potrzebują lekarza 
zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać 
sprawiedliwych, ale grzeszników". 



Rozważanie


Jezus wyszedł znowu nad jezioro – Jezus ponownie idzie nad jezioro. Nie 
wiemy czy to drugi dzień, tydzień czy miesiąc. Idzie aby nauczać tłumy, aby 
oświecać swój lud, aby przekazywać nam miłość. Jezus nie mówi „już tyle razy 
wam to mówiłem, czy mam mówić znowu to samo?” Po co? Dlaczego to robi? 
Bo nie miał nic lepszego do robienia? Jak często nie potrafię powtórzyć tego 
samego zdania, od razu denerwując się na drugą osobę? Mówię, że nic nie 
rozumie. Jak często zaniedbuje swoje obowiązki? Wpadając w rutynę nie 
widzę sensu i piękna mojej pracy. Jezus jednak nie przestaje nas nauczać. 
Dostrzega naszą chęć poznania Jego i Jego nauki. Nigdy się nie zniechęca i nas 
nie zostawia. Nawet jeśli po raz kolejny potrzebujemy Jego napomnienia, 
Słowa, przebaczenia, miłości – On nam to daje i to w obfitości. 

A przechodząc, ujrzał Lewiego – Jezus idzie, jest ciągle w ruchu. Nie ustaje 
w drodze – szuka nas i znajduję wśród tłumu. Jak często wątpię w obecność 
Jezusa? Czy wiem, że On zawsze jest przy mnie? „Czyż może niewiasta 
zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, 
gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (por. Iz 49,15). On szuka nas 
i zna jak Pasterz swoje owce. W Jego oczach każdy jest ważny. Nie dzieli ludzi 
na gorszych i lepszych – tak jak robią to faryzeusze.  

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają – Czy odkładam 
wizytę u lekarza? Idę do niego, bo troszczę się o swoje zdrowie, czy jednak idę 
do niego tylko po to, żeby dostać zwolnienie z pracy? Żeby nie przepadł mi 
dzień urlopu? Dlaczego więc tak łatwo przekładam wizytę u tego duchowego 
lekarza? Jak często unikam spotkania z Jezusem w konfesjonale? Dlaczego? 
Boję się wyznać Mu grzechy i powierzyć swoje słabości? A może boję się, że 
ksiądz w konfesjonale powie mi coś niemiłego? A może mnie upomni? Po co 
iść od razu, przecież się nie pali – pójdę na święta. Ale dlaczego nie dziś? Po co 
mam odkładać budowanie relacji z Chrystusem na później. Czy to poprawi stan 
mojego zdrowia? Pozwól się uleczyć Jezusowi i powierz Mu swoje zranienia, 



swoje trudności, błędy i przewinienia. Pozwól, aby Bóg mógł Cię oczyścić. 
Panie Boże, dziękuję Ci za sakrament pokuty i pojednania. Ty wiesz najlepiej 
w czym jestem słaby i grzeszny. Proszę Cię, pomóż mi na nowo odkrywać 
Twoją miłość, aby ona prowadziła mnie prosto w Twoje ramiona. 



Niedziela, 19 stycznia                                                                                   J 1, 29-34


Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie 
przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. 
Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On 
się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem ducha, który 
zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, 
ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad 
którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który 
chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem 
Bożym”. 



Komentarz


Dzisiejsza liturgia wyraźnie eksponuje temat „świadczenia o”... Jest on bardzo 
ważny, zwłaszcza w czasie obecnym, kiedy Kościół mówi i zachęca do 
podjęcia dzieła nowej ewangelizacji. Teksty odczytywane dzisiaj pozwalają 
nam dostrzec aktualność głoszenia wielkich dzieł Boga. Dla nas – chrześcijan – 
podmiotem tego głoszenia jest Jezus Chrystus zmartwychwstały i Jego 
Ewangelia. Przywołując zaś tytuł dokumentu papieskiego „Evangelii gaudium” 
(radość Ewangelii) słyszymy w nim wyraźną instrukcję odnośnie treści 
i sposobu głoszenia: radosne (pełne przekonania i entuzjazmu) dawanie 
świadectwa o bliskości Boga i Jego miłości. Izajasz ukazuje nam cierpiącego 
Sługę Jahwe, który jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa, podejmującego misję 
objawienia Boga na ziemi. Już nie tylko Izraelici, ale odtąd wszystkie narody 
usłyszały Dobrą Nowinę (gr. euangelion) o zbawieniu. Św. Paweł przedstawia 
się Koryntianom jako apostoł Jezusa Chrystusa. Daje tym samym do 
zrozumienia, że jego misją jest objawianie Zmartwychwstałego. Apostoł 
Narodów przedłuża misję Chrystusa-Sługi i zanosi dobrą nowinę na krańce 
świata. Co jest tą nowiną? – „Łaska i pokój od Boga i od Jezusa Chrystusa” – 
przez nie dokonuje się zbawienie. Kto przyjmie te dary, ten jest już zbawiony, 
a kto nie, już został potępiony (por. J 3,18). Dzisiejsza Ewangelia wraca do 
największego ze świadków Starego Testamentu – św. Jana Chrzciciela, który 
ukazał Baranka Bożego, samemu pozostając ukrytym w Jego cieniu. Jan mówi 
o znakach z nieba, towarzyszących udzieleniu Jezusowi chrztu w Jordanie. 
Trzeba wiedzieć, że całe życie Jana było po to, aby wypowiedzieć te słowa: „Ja 
to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (J 1,34). Tak oto 
Paweł i Jan znają swoje powołanie i wypełniają je, wskazując na Jezusa 
Chrystusa Syna Bożego. Nie musieli być wszędzie i dokonywać wszystkiego, 
lecz wypełniać swoje w swoim miejscu. Dla Jana była to pustynia i okolice 
Jordanu, aż po śmierć w więzieniu pałacu królewskiego; zaś dla Pawła była to 
ziemia pogan, aż po śmierć w Stolicy Imperium. Co jest moją ziemią i moją 
powinnością, moją przestrzenią do dawania świadectwa? Kim jestem i gdzie 
mnie Bóg stawia? Czy przypadkiem nie szukam czegoś specjalnego 



i szumnego? Czy rzeczywiście troszczę się o wypełnienie Jego woli tu 
i teraz?… Znalazłszy odpowiedzi na te pytania, chciejmy dołączyć do świętych 
świadków miłości Boga do człowieka, objawionej w Chrystusie. Używajmy do 
tego prostych narzędzi: modlitwy, życzliwości, służby bliźniemu, dobrego 
słowa, itp. Tak będziemy kontynuowali Jezusową misję zbawiania świata. 



Rozważanie


W dzisiejszej Ewangelii otrzymujemy maksymalnie skondensowaną dawkę 
nauki chrześcijańskiej. Nasza wiara opiera się przecież na tym, że wierzymy, że 
Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, Mesjaszem, Zbawicielem świata. O tym 
właśnie zaświadcza Jan Chrzciciel, ten, który miał przygotować ludzi na 
przyjście Jezusa. Postawa Jana Chrzciciela uczy nas wielkiej pokory 
w wypełnianiu woli Bożej. Jan zgodnie z tym, co zostało mu objawione, 
wykonuje swoje posłannictwo. Nie dodaje nic od siebie, nie przypisuje sobie 
żadnej dodatkowej zasługi, ale też nie umniejsza w żaden sposób tego co ma 
zamiar obwieścić. Jest to sprawa niezwykłej wagi: przybył Mesjasz, dawne 
proroctwa maja się dziś wypełnić. Prawdziwa pokora polega właśnie na tym, 
że pozostaje się wiernym prawdzie, a nie na dopasowaniu jej do „warunków 
zewnętrznych”. Jeśli potrafię robić coś dobrze, to mogę być z tego dumny, 
a jeśli coś mi nie wychodzi, to nie powinienem użalać się nad sobą czy też 
udawać, że wszystko idzie mi świetnie. Jeśli to możliwe trzeba próbować się 
poprawić, co nie zawsze jest łatwe - czasem jest to praca na całe życie, a efekt 
końcowy i tak nie będzie idealny.  

Drugą rzeczą, nad którą warto się pochylić jest samo wyznanie Jana 
Chrzciciela o Jezusie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. 
Dlaczego grzech a nie grzechy, jak to mówi ksiądz w trakcie Mszy Świętej tuż 
przed Komunią? Czemu św. Jan wyróżnia ten grzech spośród pozostałych? Św. 
Janowi chodziło o grzech odrzucenia Jezusa przez ludzi. Jeśli odrzuci się 
Jezusa, odrzuca się i tego, który Go posłał. Grzech polega właśnie na 
odrzuceniu Boga i postawieniu siebie na pierwszym miejscu, stąd też ten 
pierwszy grzech, pociąga za sobą wszystkie kolejne. Przyjmując Jezusa, 
wierząc w to co mówi sam o sobie, że jest Synem Jedynego Boga, chcąc żyć 
z Bogiem w przyjaźni będziemy wypełniać to co objawiło nam Wcielone 
Słowo. Czy wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym? Kto opowiedział Ci 



o Jezusie: rodzice, przyjaciele, czy może ktoś zupełnie Ci obcy? W trakcie tej 
medytacji spróbuj się rozradować właśnie dlatego, że Jezus Chrystus, Syn 
Boży przyszedł na świat. Możesz radować się w duchu, ale możesz też głośno 
krzyknąć: „Alleluja!”. Wszystko w wolności.


