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Medytacja – Paweł głosicielem Misterium Chrystusa (Ef 3,1–5;12–19)

Modlitwa przygotowawcza
Z psalmu 25: 
Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, 
mój Boże, Tobie ufam: niech nie doznam zawodu! (…)
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, 
i naucz mnie Twoich ścieżek! 
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, 
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, 
i w Tobie mam zawsze nadzieję. 
Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, 
na łaski Twoje, co trwają od wieków. (…) 
Pan jest dobry i prawy: 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom; 
rządzi pokornymi w sprawiedliwości, 
ubogich uczy swej drogi. 

Z  Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (3,1–5;12–19)
Słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie 
oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając [te słowa] 
możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom 
ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego 
apostołom i prorokom. W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego. 
Dlatego proszę, abyście się nie zniechęcali prześladowaniami, jakie znoszę dla was, bo to jest 
właśnie waszą chwałą. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki 
ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego 
wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych 
sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć 
duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, 
przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.

Wyobrażenie miejsca i prośba
Z uwagą wsłuchujmy się w słowa listu św. Pawła. Z jakim przejęciem mówi do mieszkańców Efezu 
o  łasce otrzymanej od Boga, o zrozumieniu Jego tajemnicy. Jak bardzo pragnie, aby i oni mogli 
poznać miłość Boga i coraz bardziej nią żyli. 
Prośmy, aby to spotkanie ze Słowem Bożym i  dla nas stało się czasem głębszego poznawania 
i umiłowania Boga. Niech rozpala w nas tęsknotę za Nim i pragnienie, by żyć w coraz piękniejszej 
relacji z Nim. Niech wszystkie myśli, zamiary, decyzje i czyny, które zrodzą się podczas tej modlitwy, 
uwielbią Boga i czynią nas coraz gorliwszymi apostołami Jego miłosierdzia.

1. Misterium Chrystusa
Słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie 
oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając [te słowa] 
możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom 
ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego 
apostołom i prorokom.
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Bóg jest wielką Tajemnicą. Tajemnicą, której nie możemy odkryć sami, o własnych siłach. Nasz ludzki 
rozum jest zbyt mały i ograniczony, by pojąć Boga. I nawet największe odkrycia techniki czy ogromny 
rozwój, jaki dokonał się w ostatnich latach, niczego w tej kwestii nie zmieniły. Boga możemy 
poznawać jedynie wówczas, gdy On sam objawi nam prawdę o sobie i pomoże ją zrozumieć, a my 
z  ufnością się na nią otworzymy. Święty Paweł jest świadom wielkiej łaski, jaką otrzymał. 
A otrzymawszy ją, nie próbuje zatrzymać jej jedynie dla siebie, ale pragnie, by także i inni ludzie mieli 
w niej udział.
Poznawanie Boga jest sprawą zasadniczą na drodze naszej wiary. Każdy chrześcijanin jest powołany 
do wyruszenia w tę drogę i cierpliwego kroczenia nią dzień po dniu. Zapytajmy się więc samych 
siebie: czy i ja mam pragnienie poznawania Boga? Czy modlę się i proszę o tę łaskę? A może myślę, 
że znam Boga i nie muszę już niczego więcej robić w tym kierunku? Czy noszę w  sercu to 
przekonanie, że Bóg jest zawsze większy niż to, co o Nim mogę powiedzieć, i że przez całe życie nie 
zdołam poznać Go do końca? Czy chętnie dzielę się moim osobistym doświadczeniem Boga? 

 
2. Miłość ponad wiedzę 
Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni 
i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, 
Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali 
napełnieni całą Pełnią Bożą.

Święty Paweł pragnie, abyśmy poznali Chrystusa. Nie ma jednak na myśli wiedzy o Bogu, ale 
poznanie Go w wierze i miłości. Można dużo o Jezusie wiedzieć, ale Go nie znać. Można przeczytać 
na Jego temat wiele książek i artykułów, obejrzeć wiele filmów czy reportaży, usłyszeć wiele 
konferencji czy wykładów, ale to nie wystarczy. Będziemy wówczas jedynie wiedzieć, znać 
doświadczenie innych ludzi. Oczywiście, jest to dobre i pomocne, ale nam, apostołom Bożego 
Miłosierdzia, potrzeba czegoś więcej. Potrzeba nam osobistego doświadczenia Boga, odkrycia Boga 
bliskiego, obecnego w naszym życiu, troszczącego się o nasze sprawy, dokonującego dla nas cudów, 
otwartego na nasze troski i potrzeby, przychodzącego nam z pomocą ilekroć uwikłamy się w zło 
i  gotowego przebaczyć zawsze, gdy o to prosimy. Jest to poznanie, które dokonuje się jedynie 
w  wierze i miłości, każdego dnia  otwierając coraz dalsze horyzonty, których nigdy nie będziemy 
w stanie wyczerpać. Poznanie to rodzi się z osobistego spotkania Jezusa, a nie tylko z wiedzy o Nim.
Zapytajmy więc siebie: jakie jest moje doświadczenie Boga? Co na chwilę obecną mogę o Nim 
powiedzieć? Ile z tego jest moim osobistym doświadczeniem, a ile jedynie wiedzą, zaczerpniętą 
od innych? W jaki sposób chcę poznawać Boga dalej? Czy najważniejszym sposobem jest dla mnie 
osobiste spotkanie z Nim w Słowie Bożym, sakramentach, modlitwie? Jakie miejsce w moim życiu 
zajmuje lektura Pisma Świętego, modlitwa, sakramenty? Jakie dostrzegam trudności i  przeszkody 
w poznawaniu Jezusa? Co mogę zrobić, by je pokonać?

Rozmowa
Zwróćmy się teraz do Jezusa i rozmawiajmy z Nim o tym, co najbardziej poruszyło nasze serca.
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