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Tydzień II Tytuł tygodnia: Ja Jestem Słowem 

Medytacja 4 - Czwartek – Mt 8, 5-17  Powiedz tylko słowo, a sługa odzyska zdrowie 

 

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.  Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: 

Chodź tu! - a przychodzi; a słudze: Zrób to! - a robi.  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.  Lecz 

powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i 

Jakubem w królestwie niebieskim.  A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; 

tam będzie płacz i zgrzytanie zębów .  Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I 

o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.  Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, 

leżącą w gorączce.  Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu.  Z nastaniem 

wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych 

uzdrowił.  Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze 

choroby.  

 

1.  Stań w obecności Bożej. Uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest teraz przy 

Tobie, a ty stajesz przed Tym, który na ciebie czeka.  

2.  Poproś, aby Duch Święty prowadził Cię na modlitwie oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje, 

pragnienia, czyny – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi. 

 

Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie miasto Kafarnaum, tłum ludzi, zobacz żołnierza rzymskiego  

(setnika), który przychodzi do Jezusa z prośbą. Wsłuchaj się w ich rozmowę. Spróbuj w tej scenie 

uczestniczyć przyglądaj się, poczuj zapachy, słuchaj, bądź uważny. 

 

W dzisiejszej modlitwie poproś o głębsze poznanie Jezusa. O to, abym umiał Go słuchać, przyjąć Go  

w słowie. O to, abym umiał prosić z wiarą. 

 

1. Setnik wierzy Jezusowi. Przypatrz się  i przysłuchaj rozmowie setnika z Jezusem. Nie potrzebuje 

widzieć znaku, nie potrzebuje, by Jezus przychodził, by wyciągał rękę, by czynił cokolwiek. Czy wierzysz 

Bogu na słowo? I to nawet wtedy, gdy ono nie wypełnia się od razu, albo wcale nie jest po Twojej myśli? 

Czy respektujesz w tym względzie wolność Boga? 

 

2. Setnik traktuje słowo Jezusa, jak posłańca, który idzie w imieniu swego Pana i wypełnia misję. Nawet 

więcej – słowo Jezusa jest dla niego nosicielem boskości i boskiej mocy. Kiedy jest wypowiedziane, to Bóg 

staje się obecny i działa. Czy wierzysz w moc słowa tak jak ów setnik?  

 

3. Słowo Jezusa ma moc uleczyć i przepędzić zło. Nasze słowa również mają taką moc, kiedy słowem 

wprowadzamy pokój, jedność, życzliwość, przebaczenie w miejsce podziałów, walki o swoje, 

nieprzebaczenia, itp. Słowo, które wprowadza dobro, które leczy serce, podnosi na duchu. Kiedy jesteśmy 

zjednoczeni z Bogiem, który mieszka w naszym sercu, takie słowo może wychodzić z nas i czynić dobro 

wokół. Rozważaj dzisiaj, kolejny dzień – moc Słowa Bożego, jak również moc słowa człowieka. 

 

Na koniec porozmawiaj z Panem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem 

dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również 

smutku, obawy, lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić 

Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel  

z przyjacielem.         

 

Odmów Ojcze nasz …… 
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Zaraz po zakończeniu medytacji lub później zapisz sobie ważniejsze owoce tej modlitwy np. poruszenia 

lub myśli. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć otrzymane dary i drogę, po której Pan Cię prowadzi. 


