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Homilia 1 z dnia skupienia w Domu Macierzystym „Elianum” 

Czerna, 3 października 2009 r. 

 

Ewangelia: Łk 10,17-24 

 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, 

nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak 

błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze 

przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, 

lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w 

Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 

mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 

Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, 

tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: 

Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów 

pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. 

 

 

Objawiłeś te rzeczy dzieciom 

 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością... 

 Dziś, w pierwszą sobotę miesiąca poświęconego Maryi Królowej różańca świętego 

rozpoczynamy powakacyjny dzień skupienia. Jak uczniowie z dzisiejszej ewangelii, którzy 

powrócili z misji,  przychodzimy z radością do Jezusa, by opowiedzieć Jemu wszystko, co w 

ostatnim czasie uczyniliśmy, o naszych pracach, walkach, sukcesach i zwycięstwach, ale także 

chcemy oddać naszemu Panu to wszystko, co się nie udało. Niech nas nie przeraża nasza nędza, bo 

Jezus wspiera nas swoją łaską i nigdy nie zostawia nas samych w naszych wysiłkach i zmaganiach 

ze swoją słabością.  

 Uczniowie cieszyli się z sukcesów, które stały się ich udziałem. Pan Jezus jednak po raz 

kolejny koryguje ich myślenie. ... nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie 

się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Według słów Jezusa na pierwszym miejscu jest świętość 

człowieka, która jest darem Boga, a dopiero potem jest to, czego dany człowiek dokonuje. 

Ważniejsze jest to kim się jest, niż to co się robi. Uczniowie powinni cieszyć się przede wszystkim 

z tego, że Bóg uczynił ich swoimi przyjaciółmi. Być zapisanym w księdze życia to znaczy być 

wybranym. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus cieszyła się, kiedy widziała na niebie ułożoną z gwiazd 

literę T – przypominającą jej imię zapisane w niebie. Bóg wybrał ją i nas i przeznaczył nas na to, 

abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Bóg bardziej pragnie naszej osobistej 

świętości niż różnych prac które dla Niego podejmujemy. Św. Jan od Krzyża napisał: Bardziej Bóg 

pragnie od ciebie choćby najmniejszego stopnia czystości duszy, niż największych dzieł, jakich 

możesz dokonać.  

 Nieraz jesteśmy tak bardzo pochłonięci przez tysiące obowiązków, że grozi nam 

niebezpieczeństwo zaniedbania tego, co naprawdę niezbędne: słuchania Chrystusa, aby pełnić wolę 

Bożą. Dlatego potrzebny jest nam taki dzień skupienia, kiedy możemy się zatrzymać się, wyciszyć, 

wsłuchać w słowa Jezusa i patrzeć na Niego. Potrzebny jest nam taki czas, bo w codzienności, w 

pośpiechu tak szybko rozpraszamy się, tak łatwo różne troski zagłuszają Jego ciche natchnienia. 

Potrzebujemy stałego odnawiania się, nawracania, dyspozycyjności i uległości na działanie Ducha 

Świętego.   

 Sercem dzisiejszej ewangelii jest hymn pochwalny Jezusa ku czci Ojca. Tę modlitwę 

wypowiedział Jezus pełen radości w Duchu Świętym.  

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i 

roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. - (dosł.) małym dzieciom. Tak, Ojcze, gdyż takie było 

Twoje upodobanie. 
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Ojciec zakrył tajemnice Królestwa przed mądrymi i roztropnymi. Prawdopodobnie jest tu aluzja do 

żydowskich uczonych w Piśmie; byli uczeni, a jednak nie przyjęli Chrystusa i Ewangelii. Głoszenie 

królestwa i krzyża było dla nich głupstwem.  

A objawiłeś je prostaczkom – małym dzieciom.  

Przeciwnie zaś prości, pokorni, ubodzy Jahwe, których Jezus przyrównał do małych dzieci, 

przyjęli z radością i entuzjazmem Dobrą Nowinę. Dlaczego mądrość i wiedza utrudniły przyjęcie 

Dobrej Nowiny? W hymnie Jezus tego nie wyjaśnia, ale łatwo można to odczytać z kontekstu całej 

Ewangelii. Objawienie Ojca, Doba Nowina jest łaską i darem, i do przyjęcia ich trzeba głębokiej 

wiary i pokory. Do takiej wiary bardziej sposobni są ludzie prości, pokorni, ubodzy. Nie można 

sobie jej przyswoić jak tabliczki mnożenia, potrzebna jest do tego wiara, miłość i modlitwa. 

Ewangelii uczymy się na klęczkach.   

Sama wiedza często nadyma człowieka, czyni go pysznym. Uczeni w Piśmie nie byli przed 

Bogiem jak dzieci. Dziecko chce się uczyć, jest otwarte, pełne zaufania. Jezus nie odrzuca 

intelektualnego wysiłku w poznaniu Boga, krytykuje natomiast ludzką pychę. Każdy, kto naprawdę 

szuka Boga i Jego mądrości, przyjdzie jak dziecko do szkoły Jezusa i będzie Go prosił, żeby 

przekazał mu prawdę o Bogu.  

1 października obchodziliśmy święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Chciała być ona 

zawsze małym dzieckiem. Kiedyś prosiła swoją siostrę Leonię: Droga siostrzyczko, nie zapominaj 

się modlić za mnie. Proś małego Jezusa, abym została zawsze małą, całkiem malutką. To było jej 

gorące pragnienie – być dzieckiem. Jak dziecko uczyła się wszystkiego od Jezusa, szukając w 

słowie Bożym światła. Daje nam takie świadectwo: Czasem gdy czytam rozprawy w których 

doskonałość oświetlona jest z wielu punktów widzenia, męczy się całkowicie mój biedny rozum. 

Zamykam wtedy uczoną książkę, która mi tyle nałamała głowy i przytępiła uczucie, i biorę do ręki 

Pismo Święte. I natychmiast wszystko staje się pełne światła, jedno jedyne słowo otwiera mojej 

duszy spojrzenie w niekończącą się dal – doskonałość ukazuje mi się łatwa i przyjemna. Widzę, że 

wystarczy oddać się Bogu, podobnie jak dziecko, które spoczywa w ramionach swego Ojca. 

 Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i 

królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.  

 Szczęśliwi jesteśmy, że dana jest nam wiara, że możemy patrzeć na Jezusa, że możemy 

słuchać Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Tylu ludzi na świecie jeszcze nie otrzymało tego 

daru wiary, nie znają Chrystusa. Nam został On dany, zakosztowaliśmy tego szczęścia. Trzeba na 

nowo rozpocząć od Chrystusa. Tylko On może dać nam życie i dać w obfitości. Tylko On może nas 

nasycić, zaspokoić nasze serce, kto do Niego przychodzi nigdy pragnąć nie będzie. Tylko On nas 

rozumie, tylko On może odpowiedzieć na nasze potrzeby, tylko On może dać bezpieczne oparcie, 

On sam wystarczy we wszystkim. Niech nasze serce podobnie jak Jezusa rozradują się podczas 

tego dnia skupienia w Duchu Świętym. Przyczyną naszej radości zawsze będzie zjednoczenie z 

Jezusem w Duchu Świętym. To zjednoczenie pragniemy umocnić podczas tego dnia skupienia przez 

Eucharystię, adorację, słuchanie słowa Bożego. Krótkość tego czasu zastąpmy intensywnością 

przeżywania go.  

 Prośmy Maryję, aby pomogła nam dobrze przeżyć ten dzień. Gdy z Nią patrzymy na Jezusa, 

z Nią słuchamy Go,  najszybciej upodabniamy się do Niego, przyjmujemy w siebie Jego życie. 

Jezus pragnie przed nami odkrywać wielkie tajemnice Swojego Serca, potrzebuje jednak 

dziecięcych serc; prostych i ufnych, które będą zdolne więcej widzieć i pojąć, przyjąć i ofiarować.  

 Na zakończenie przytoczę słowa pp. Pawła VI, który prosił osoby konsekrowane: błagamy 

was usilnie, abyście zachowali prostotę tych „maluczkich”, o których mówi Ewangelia. Uczcie się 

jej w wewnętrznej i serdecznej zażyłości z Chrystusem i w bezpośrednich kontaktach z waszymi 

braćmi. Doznacie wówczas „poruszenia radości w Duchu Świętym”, co jest udziałem tych, którzy 

zostali wprowadzeni w tajemnice Królestwa. Nie zabiegajcie o to, by należeć do tych „mądrych i 

przebiegłych”, którym wszystko sprzyja, ale przed którymi tajemnice te są zakryte. Bądźcie 

rzeczywiście ubodzy, cisi, spragnieni świętości, miłosierni, czystego serca, tacy wreszcie, przez 

jakich świat pozna pokój Boży. 

o. Adam Hrabia OCD 

 


