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amiątka wieczerzy Pańskiej, którą obchodzimy w naszej wspólnocie 

w każda drugą niedzielę miesiąca jest zawsze doskonałą okazją na to, by 

spoglądając na chleb i wino – elementy wieczerzy – na nowo uświadomić 

sobie wartość i realny skutek dzieła odkupienia. To kolejna okazja, by 

ponownie zajrzeć głębiej w samego siebie i sprawdzić, czego już Bóg 

dokonał w moim życiu, a na co jeszcze Mu nie pozwoliłem. 

Czekać czy działać? (Jan 5:2-14) 

„1Potem obchodzono żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy. 
2A w Jerozolimie, przy Bramie Owczej, jest sadzawka zwana po hebraj-

sku Betezda.
1
 Otacza ją pięć kolumnad. 3W ich cieniu leżało mnóstwo 

chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na 

poruszenie wody. 4W stosownym bowiem czasie anioł Pana zstępował 

do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po tym, jak woda się poruszy, 

pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu 

dolegało. 5Był też wśród nich pewien człowiek, złożony chorobą od trzy-

dziestu ośmiu lat. 6Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie-

domaga, zapytał: Czy chcesz być zdrowy? 7Chory odpowiedział: Panie, 

nie mam człowieka, który by mnie tuż po poruszeniu wody wrzucił do 

sadzawki, a zanim ja sam dojdę, inny wchodzi przede mną. 8Wówczas 

Jezus polecił: Wstań, zwiń zaraz swe posłanie i zacznij chodzić. 9I chory 

natychmiast wyzdrowiał, złożył to, na czym leżał, i chodził. A właśnie 

tego dnia był szabat. 10Żydzi nagabywali więc uzdrowionego: Jest sza-

bat, nie wolno ci dźwigać posłania. 11Lecz on odpowiedział: Ten, który 

mi przywrócił zdrowie, polecił, bym je złożył i zaczął chodzić. 12Kim jest 

ten człowiek — spytali — który ci to polecił? 13Lecz uzdrowiony nie 

wiedział, gdyż Jezus niepostrzeżenie oddalił się od zgromadzonego w 

tym miejscu tłumu.  

14Potem, gdy Jezus spotkał go w świątyni, powiedział: Oto wyzdrowia-

łeś; nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. 15Wtedy ten 

                                                   
1  Betezda, znaczy: dom miłosierdzia. 
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człowiek odszedł i powiadomił Żydów, że to Jezus przywrócił mu zdro-

wie.” 

Na co czekasz? ________________________________________ 

Odpowiedz na wezwanie, które brzmi: ______________________ 

_____________________________________________________ 

 

Bądź czujny  (Mat 13:24-30) 

„24Opowiedział im też inną przypowieść: Królestwo Niebios przypomi-

na człowieka, który na swej roli posiał dobre ziarno.
 25Lecz kiedy ludzie 

spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam kąkolu i odszedł. 26Gdy 

zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też kąkol. 27Przyszli 

więc służący i pytają gospodarza: Panie, zdaje się, że obsiałeś rolę do-

brym ziarnem. Skąd się tam wziął kąkol? 28To sprawka nieprzyjaciela 

— odpowiedział. Czy chcesz więc — zaproponowali —  byśmy poszli i 

go usunęli? 29Nie — zdecydował gospodarz — bo zbierając kąkol mo-

glibyście powyrywać pszenicę. 30Niech rosną razem. Poczekajmy do 

żniw. Wtedy powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol, powiążcie go w 

snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przenieście do mego spichlerza..” 

Kąkol w otoczeniu Chrystusa (Łk 22:1-4) 

__________________________________________________________ 

Kąkol w życiu apostoła Piotra (Mt 16:22-23) 

__________________________________________________________ 

Kąkol w moim życiu: ________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Zastosowanie 
 

1. Odpowiedz na zaproszenie Jezusa 

 

2. Nie skupiaj się na swych słabościach – wzrastaj duchowo. 
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