
Rozważania młodzieżowe- grudzień 

 

Rozważanie 1 

 

Tekst: Łk 1, 39 – 56 

Prośba: o łaskę przyjęcia Jezusa i miłość pchającą stale ku bliźniemu. 

1.   Wejdź wyobraźnią w dzisiejszą scenę. Maryja doświadczyła czegoś niesamowitego – Bóg 

zainterweniował w Jej życie tak bardzo, że stała się matką Jego Syna. Choć nie wie, co Ją czeka, nie wie, jak 

to wszystko będzie wyglądać, to jednak powiedziała TAK. Pozwoliła Bogu działać i odtąd Jej życie nie 

będzie już takie, jak do tej pory. Ale usłyszała również dobre wieści na temat swojej krewnej, Elżbiety. Idzie 

więc do niej, aby wspomóc ją w tym, czego i ona doświadczyła (łaski Pana), oraz by przekonać się na 

własne oczy, jak Bóg zadziałał w życiu ich obu. 

2.   Zobacz pośpiech tej sceny i jej dynamizm. Wczuj się w to, co mogło się dziać w sercu Maryi. Skąd ten 

pośpiech? Owszem, chce pomóc Elżbiecie, to jasne. Ale czy tylko to? Może to łaska, która Ją dotknęła, pcha 

Ją do przodu. Bóg, którego nosi pod sercem, chce być zaniesiony do każdego człowieka. Choć nie jest to 

łatwe, bo droga Maryi jest pod górę. Nasza droga do bliźniego również idzie pod górę. Czasem czujemy 

opór, czasem lęk, a czasem trudno nam pokochać bliźniego takim, jakim jest. Lecz to miłość Boża, która w 

nas jest (oby w nas panowała!) poprowadzi nas do bliźniego i znajdzie choćby najwęższą czy najtrudniejszą 

ścieżkę, by się pojednać, by przebaczyć, pokochać. Czy pozwolisz Mu na to? 

3.   Wpatruj się w to spotkanie Maryi z Elżbietą. Posłuchaj uszami wyobraźni tych słów, jakie kobiety do 

siebie wypowiadają. To słowa zdziwienia, okrzyk radości, poruszenia. Bo kiedy Bóg wchodzi w życie z taką 

mocą i dotyka ludzi, kiedy mogą oni się dzielić tym doświadczeniem – wtedy łaska i miłość się pomnażają. 

Spróbuj wczuć się w klimat tej sceny, tego spotkania i spróbuj odczuć tę miłość i wzajemne uczucia, jakie są 

między tymi kobietami. Poproś Pana o doświadczenie podobnej miłości w Twoim sercu. 

 

 

Rozważanie 2 

 

Tekst: Łk 19,41-44 

Prośba: o serce wrażliwe na przychodzenie Boga do mnie. 

1. Kontekst. W lepszym zrozumieniu dzisiejszego Słowa bardzo ważny jest kontekst. Jeszcze nie ucichły 

słowa „Hosanna, błogosławiony Król” wypowiadane przez uczniów Jezusa świętujących Jego wjazd do 

Jerozolimy. Za chwilę będziemy patrzeć na Jezusa, który oczyszcza Świątynię z przekupniów. Teraz 

widzimy Jezusa, który płacze. Wyobraź sobie ten moment. Jak reagujesz na tę scenę? Co chcesz zrobić w 

pierwszym odruchu? Zobacz co czujesz, kiedy widzisz drugiego człowieka, który płacze? Jak się czujesz Ty, 

kiedy ktoś widzi, że płaczesz? 

2. Łzy Jezusa. Są to łzy smutku. Smutku kogoś, kto kocha, a jego miłość jest odrzucona. Smutku 

Oblubieńca, który przychodzi do Oblubienicy i nie zostaje rozpoznany – jakby był kimś obcym. Przypomnij 

sobie takie momenty życia, kiedy ktoś bardzo Ci bliski przestał Cię „poznawać na ulicy”, traktował jak 

powietrze. Choć z Twojej strony była chęć budowania, z drugiej napotykałeś mur obojętności, jeśli nie 

wrogość. Jak postrzegałeś wtedy obecność Boga przy Tobie? Zaproś Go dziś do wspomnień tamtych 

wydarzeń. Poproś o łaskę uzdrowienia ran i o łaskę doświadczenia Jego miłości w tych miejscach. 

3. Rozpoznać czas nawiedzenia. Bóg przychodzi do swojego miasta, a ono Go nie rozpoznaje. Mesjasz 

przychodzi do swoich, a oni mówią: „zabroń swoim uczniom ogłaszania, kim jesteś”. Poproś Jezusa, aby 

pokazał Ci te momenty Twojego życia, kiedy nie rozpoznawałeś Jego przychodzenia. Zobacz też te, w 

których z radością przyjmowałeś Jego obecność w Twoim życiu. Których momentów było więcej? Co 
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chcesz zrobić podczas dzisiejszej modlitwy, o czym Bogu powiedzieć? Nie bój się być szczery i autentyczny 

przed Bogiem. 
 

Rozważanie 3 

 

Modlitwę zacznij od znaku krzyża i chwili zatrzymania. Uświadom sobie, że oddychasz, że są w Tobie jakieś 

uczucia, że przez Twoją głowę przebiegają myśli. Nie próbuj tego wszystkiego nazywać, jedynie zauważ i 

trwaj w dalej w ciszy i uważności. Poproś teraz Ducha Świętego, by Cię prowadził, uzdalniał do 

bezinteresowności na modlitwie i przyjęcie tego, co Bóg chce Ci podarować. 

Przeczytaj teraz zaproponowany fragment/zdanie biblijne. (1kor 13,13) Kilka razy, tak, by zaspokoić Twój 

umysł i by to Słowo mogło dotrzeć do Twojego serca. Miej w pamięci fakt, że Boże Słowo jest posłane z 

konkretną łaską i nie wraca do Boga, zanim nie uczyni tego, co Bóg zamierzył. 

„On będzie rozjemcą pomiędzy ludami  

i wyda wyroki dla licznych narodów.  

Wtedy swe miecze przekują na lemiesze,  

a swoje włócznie na sierpy.  

Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,  

nie będą się więcej zaprawiać do wojny”. /Iz 2,4/ 

„Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu 

sparaliżowany i bardzo cierpi» Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, 

nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. (…) 

Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w 

Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”. /Mt 8,5-8.10/ 

 

Poproś teraz o łaskę przyjęcia daru wiary, nadziei i miłości. 

1. Tak wiele razy doświadczamy konfliktów, braku jedności w relacjach dla nas ważnych. Izajasz zapowiada 

taki czas, kiedy już nie będzie tego i nastanie pokój i jedność. Taka przemiana zostanie dokonana przez 

Boga. To jest obietnica, na której możemy się oprzeć. Ale też jest to zaproszenie, by już dziś czynić pokój 

wokół siebie. Pomyśl o swoim życiu. Co w tym momencie wywołuje w Tobie największy niepokój? Co 

chcesz powiedzieć Bogu o tym? 

2. W wyobraźni zobacz scenę z dzisiejszej Ewangelii. Przychodzi pracodawca i prosi o zdrowie dla swojego 

pracownika. Jakże dziwna to scena. A kiedy Jezus chce nawiedzić dom setnika, ten „trzyma Go na dystans”. 

Ma jednak w sercu wiarę wystarczającą, by mógł dokonać się cud uzdrowienia. Wiara czyni nas 

dyspozycyjnymi na Boże działanie. Uzdalnia nas, by pójść w ciemno za Bogiem. Bo jest przyjmowaniem za 

prawdę, tego, co mówi Bóg, bez potrzeby udowadniania, że to jest prawda. 
 

Rozważanie 4 

Tekst: Łk 19, 41-44 

Prośba: O rozpoznawanie przychodzenia Pana w codzienności. 

1.   Wchodząc w tę modlitwę uświadom sobie najpierw uczucia, jakie wyraża Jezus. Jest blisko Jerozolimy. 

Rozumiemy to w sensie geograficznym, właśnie się do niej zbliża, ale możemy to też rozumieć głębiej. To 

święte miasto jest Mu bliskie, to w nim biło serce Izraela. Patrzy na nie i wzrusza się, płacze nad tym 

miastem. Pobądź chwilę z Jezusem płaczącym, wzruszonym. Jest mężczyzną, który wyraża również takie 

uczucia. Wydaje się to naturalne, ale nie dla wszystkich. Jezus jest prawdziwym człowiekiem, w pełni 

człowiekiem. Wyraża więc siebie za pomocą uczuć, jakie się w Nim pojawiają. Czy nosisz w sobie uczucia, 

które nigdy nie były wyrażone? Czy często tłumisz to, co czujesz i nie wyrażasz tego na zewnątrz? 

Przypatruj się Jezusowi i bądź z Nim w tym, jak płacze. Łatwo Ci być z takim Jezusem? Bo płacz kojarzy 
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nam się ze słabością, może nawet bezsilnością… Bóg, który jest bezsilny. Czy wyobrażasz sobie takiego 

Boga? 

2.   Jezus płacze, bo ono nie rozpoznało czasu swego nawiedzenia. To miasto, które ma tak piękną świątynię, 

nie rozpoznało Boga, który do niego przychodzi. Pamiętając o tym wszystkim, co Jezus mówił, jak 

rozmawiał z elitami (faryzeusze, uczeni w Piśmie, etc.) możemy sobie uświadomić, że religijność, którą 

prezentowali, przesłoniła im Tego, dla którego przecież świątynia powstała. Religijność nie pozwoliła im 

rozpoznać Boga i spotkać się z Nim. Uwierz, że jest to możliwe. Grozi to także naszej religijności, 

szczególnie w momentach, kiedy nieświadomie chcielibyśmy manipulować Bogiem, traktować Go 

magicznie, instrumentalnie czy inaczej niż do budowania więzi. Bo celem naszego życia jest zjednoczyć się 

z Nim w miłości, co w teologii nazywa się przebóstwieniem. Mamy stać się miłością, stać się podobni do 

Niego we wszystkim. A przeszkadzać nam do tego celu może naprawdę wszystko, nawet religijność. Chodzi 

o to, by wszystko pomagało nam do tego celu i takie pragnienie wyraża choćby św. Ignacy w celu stworzeń, 

jaki zawarł w Fundamencie Ćwiczeń Duchowych – stworzenia są po to, by pomagały człowiekowi do celu, 

dla którego został stworzony, czyli dla chwały Bożej. Czy Twoja religijność, rytuały, zwyczaje pomagają Ci 

rozpoznać Boga w codzienności? A może są tylko wyrazem obowiązku (czasem przykrego), myślenia 

pragmatycznego czy jakichś innych (nierzadko ukrytych) intencji? Spróbuj stanąć w prawdzie by sobie to 

uświadomić: co Ci rzeczywiście pomaga spotkać Boga w codzienności, a co przeszkadza? Porozmawiaj o 

tym wszystkim na koniec z Jezusem. 
 

Rozważanie 5 

 

Tekst: Łk 11, 27-28 

Prośba: o łaskę uległości Słowu, by być przez Nie przemienionym. 

1.   Spotykamy dzisiaj jakąś kobietę, która mówi o szczęśliwym łonie i piersiach, które Jezusa nosiły i 

karmiły. Krótka scena o Maryi, w której potrzebujemy się również odnaleźć. Maryja bowiem jest pierwszą 

słuchającą Pana, kiedy mówi do Anioła: „Niech mi się stanie według słowa twego”. A że jest szczęśliwa, to 

wypowiedziała również Elżbieta podczas nawiedzenia „błogosławiona jesteś (szczęśliwa), któraś 

uwierzyła…”. 

2.   Mowa jest o łonie i piersiach. Łono Maryi przyjmuje Słowo Wcielone, a piersi Je karmią. Karmienie 

pozwala Mu wzrastać, pozwala Mu być zachowane. Jest to więc obraz tego, o czym mówi za chwilę Jezus: 

błogosławieni Ci, którzy słuchają Słowa (przyjmują je do swego łona – serca) i zachowują (karmią, 

pozwalają wzrastać). Zatrzymaj się na tych słowach i pomyśl o Twoim słuchaniu. Czy rzeczywiście jest 

wpuszczaniem Słowa do serca, czy tylko wpuszczaniem Słowa do uszu? Bo wejście Słowa do serca oznacza 

być przemienionym przez Słowo. Czy ten proces się we mnie dokonuje? 

3.   Kobieta błogosławiła Maryję, Jezus zaś od Maryi przechodzi do każdego, kto słucha Słowa i je 

zachowuje. To przejście ma dokonać się w każdym z nas. Nie chodzi bowiem o to, by Maryi zazdrościć, lecz 

by przejść do naśladowania jej w przyjmowaniu Słowa i zachowywaniu Go. A kryterium oceny jest zawsze 

jedno: jak wygląda moje życie? Czy staję się podobny do Słowa (Chrystusa), nie w rysach twarzy, lecz w 

miłości? Czy słuchanie Słowa przemienia Cię w to (Tego), co słuchasz? 
 

Rozważanie 6 

 

Tekst: J 20, 24-29 

Prośba o szczególny owoc tej modlitwy. Dziś poproś szczególnie o takie zawierzenie miłosierdziu Boga, 

które będzie dla Ciebie oddechem, uwolnieniem ze wszystkich więzów. 

1. Wyobraź sobie opisywaną scenę. Skoncentruj się na tym, co jest dla Ciebie najbardziej poruszające, niech 

Cię to nurtuje, przemienia jak zakwas włożony w mąkę. Pozwól zapaść temu głęboko w Twoją świadomość. 
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Jeśli chcesz, wykorzystaj poniższe myśli. Proponuję Ci spojrzeć na Tomasza, który jest pełen wątpliwości. 

Tyle się wydarzyło, że prawdopodobnie trochę stracił rachubę. Do tego współuczniowie zaczynają 

opowiadać jakieś dziwne historie o tym, że spotkali Jezusa. W tym wszystkim chciałoby się – jak podczas 

burzy na jeziorze – zobaczyć i usłyszeć Jezusa jednym słowem uciszającego cały rozgardiasz. Pewnie trochę 

dlatego wzbrania się uwierzyć uczniom na słowo. Tomasz może czuć się zdezorientowany. A może zawiódł 

się na Jezusie? Czasem tak jest, że kiedy ktoś nas zrani, to mamy żal, boli nas, ale też bardzo chcemy, żeby 

wszystko się ułożyło, żeby ten ktoś zrobić coś, co znów nas zbliży. Wydaje się, że podobnie jest z 

Tomaszem: nie jest tak, że zupełnie nie wierzy, że całkowicie odrzuca to, co mówią mu inni o spotkaniu z 

Panem. Gdyby się zaciął i nie chciał uwierzyć, to nawet dotknięcie Jezusa nie otworzyłoby mu serca. Jeśli 

człowiek się uprze, to nic go nie przekona. Ale Tomasz nie wykazuje takiej postawy. On po prostu jest 

zagubiony. A jak Ty reagujesz na sytuacje, kiedy ciężko ogarnąć to, co się wydarza? Czy odnajdujesz coś z 

siebie w wątpliwościach Tomasza? 

2. Jezus daje swojemu apostołowi czas. Dopiero po ośmiu dniach ukazuje się po raz kolejny i pozwala się 

dotknąć. Nie jest tak, że Bóg chce nas do czegokolwiek przekonać przemocą. Jest cierpliwy, pełen miłości i 

miłosierdzia. Uwalnia nas z więzów i pozwala nam chodzić, uczyć się wolności – jak wskrzeszonemu 

Łazarzowi. Bo nie po to oddał za nas życie, aby nas zniewalać czy też przymuszać. Zamiast tego daje nam 

czas, swoją obecność i wszelkie słowo, którego potrzebujemy, aby w swoim czasie przekonać się o Jego 

prawdomówności, i że warto Mu zaufać. Mój jest czas – mówi Pan. Usłysz i uświadom to sobie. Czas należy 

do Boga. I od Niego ten czas dostajesz. Niezależnie w jakiej sytuacji się znajdujesz – masz czas, aby w 

odpowiedniej dla siebie chwili odkryć całą Prawdę. 

3. Jeśli chcesz, spróbuj stanąć przed Jezusem i wyznać mu to, co Tomasz: „Pan mój i Bóg mój”. I usłysz w 

odpowiedzi słowa Pana: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Porozmawiaj z Nim o Twojej 

wierze, o tym, jakie są Twoje potrzeby, pragnienia, zranienia i bolączki w tej kwestii. Wsłuchuj się w swoje 

serce i zobacz, co usłyszysz od Jezusa. 
 

Rozważanie 7 

Tekst: J 20, 19-23 

 

Prośba o szczególny owoc tej modlitwy. Dziś poproś szczególnie o łaskę pokoju i radości płynących ze 

spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym. 

1. Wieczorem pierwszego dnia tygodnia – owego dnia tygodnia. Wieczór to czas, w którym trwa jeszcze 

wspomnienie dnia, ale już nadciągają ciemności nocy. To czas takiego zawieszenia, pomiędzy jednym a 

drugim. Był to bowiem dzień wielu wrażeń dla zgromadzonych w jednym miejscu uczniów. Kobiety, pusty 

grób, Piotr i Jan biegnący do grobu, dwaj uczniowie z Emaus… Ich serca muszą być pełen uczuć (może 

sprzecznych ze sobą), głowy pełne myśli. Spróbuj wczuć się w ich sytuację, spróbuj odczytać ich stan ducha 

po takim dniu. 

2. W tę sytuację wchodzi Jezus, pomimo drzwi zamkniętych. Przychodzi chyba w najodpowiedniejszym 

momencie – by to, co się wydarzyło w dzień, nie zatarło się. Uczniowie są zamknięci z obawy przed 

Żydami, ale te zamknięte drzwi są również symbolem naszych zamkniętych serc. Dla Jezusa 

zmartwychwstałego nie ma już barier i chce się z Tobą spotkać pomimo tego, że czasem drzwi Twego serca 

są szczelnie zamknięte z obawy przed… sam sobie odpowiedz przed czym. Bo być może lęk w nas zawsze 

będzie, ale kiedy go sobie uświadamiamy i kiedy potrafimy go nazwać – łatwiej go będzie znieść. Zobacz 

zalęknionych uczniów i Jezusa wchodzącego w ich sytuację życiową. On chce wejść również w Twoją 

sytuację. 

3. Po wejściu Jezus najpierw ogłasza im pokój. Nie tylko ogłasza, ale również wlewa go w ich serca. Otwórz 

swoje serce na jego przyjęcie, bo Chrystus jest „Księciem Pokoju”. Co robi Jezus potem? Pokazuje swoim 

uczniom ręce i bok. Po co to robi? Może uczniowie potrzebują wzmocnienia swojej wiary, może potrzebują 
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potwierdzenia, że to nie jest jakaś zjawa, lecz ten sam Jezus, którego pamiętają sprzed męki… Jezus i Tobie 

pragnie pokazać swoje rany. Nie po to, aby Cię przestraszyć, aby stać się dla Ciebie wyrzutem (że to przez 

Twoje grzechy, Twoje zachowanie, itd.). Czyni to po to, byś zobaczył, że i Twoje rany serca są dla Niego 

ważne, że nie są one czymś wstydliwym, czymś gorszącym czy nieważnym. Te rany świadczą o… życiu! Z 

tymi ranami Jezus wstąpi do Ojca, co oznacza, że i Twoje rany, Twoje dziury w sercu są błogosławione, że 

przez nie masz okazję upodobnić się do zranionego, ale Żyjącego Chrystusa. Czy odczuwasz z tego powodu 

pokój w sercu? Czy radość odczuwasz? Czy ta myśl nie uwalnia Cię od niepotrzebnego lęku o siebie i swoje 

życie? Otwórz się na Ducha Świętego, którego Jezus w tej scenie przyzywa również nad Tobą1! 
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