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XXVI Niedziela zwykła  30   IX   2018 
 

(Mk 9,38-43.45.47- 48:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (38) Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie 

chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie 

chodził z nami. (39) Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni 

cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. (40) Kto bowiem nie 

jest przeciwko nam, ten jest z nami. (41) Kto wam poda kubek wody do picia, 

dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej 

nagrody. (42) Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, 

którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w 

morze. (43) Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej 

jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do 

piekła w ogień nieugaszony. (45) I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem 

grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema 

nogami być wrzuconym do piekła.(47) Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 

grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, 

niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, (48) gdzie robak ich nie umiera i 

ogień nie gaśnie. 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Beda Wielebny 
 

Nikogo nie należy wyłączyć od dobra 
 

 

 „Odpowiedział Mu Jan, mówiąc: «Mistrzu, widzieliśmy kogoś z tych, którzy chodzą 

z nami, jak w imię Twoje wyrzucał czarty i zabroniliśmy mu»” (Mk 9, 39nn).  
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Jan, który szczególną miłością kochał Pana i dlatego był godny wzajemnej miłości, 

uważał, że należy wyłączyć od dobrodziejstw tego, który nie pełni urzędu. Zostaje jednak 

pouczony, że nikogo nie należy wyłączyć od dobra, które ma częściowo, lecz raczej winien 

zostać pociągnięty ku temu, jakiego jeszcze nie posiadł.  
 

Ewangelista ciągnie dalej: „Jezus zaś rzekł: «Nie zabraniajcie mu, albowiem nie masz 

nikogo, kto by czynił cuda w imię moje, a mógł zarazem źle mówić o mnie. Kto bowiem 

nie jest przeciwko wam, ten jest z wami»”.  

To zdanie powtarza uczony apostoł: „Lecz czy tylko dla formy, czy w imię prawdy 

głosi się Chrystusa, ja się z tego raduję i radować się będę” (Flp 1, 18). Lecz chociaż on 

cieszy się z tych, którzy nieszczerze głoszą Chrystusa, a czasem dzięki temu czynią cuda w 

imię Chrystusa, oraz: uważa, że ze względu na zbawienie innych nie należy im 

przeszkadzać, to jednak oni nie powinni mieć spokoju sumienia mimo takich znaków.  

Co więcej, gdy w owym decydującym dniu powiedzą: „Panie, czyż w imię Twoje nie 

prorokowaliśmy, czyż nie wyrzucaliśmy szatanów i nie czyniliśmy licznych cudów?”, 

otrzymają odpowiedź: „Nie znam was, odejdźcie ode Mnie wy, którzy czynicie 

niegodziwość” (Mt 7, 22).  

I dlatego u heretyków i złych katolików mamy wyraźnie odrzucić nie sakramenty 

wspólne, bo dzięki nim są razem z nami i nie są nam przeciwni, lecz sam podział, który 

sprzeciwia się pokojowi i prawdzie. W tym są oni nam przeciwni i w tym nie idą za Panem. 
 

„Ktokolwiek bowiem dałby wam kubek wody do picia w imię moje, dlatego żeście 

Chrystusowi, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej”.  

 

Czytamy u proroka Dawida, że chcąc znaleźć wytłumaczenie z licznych grzechów, wielu 

podaje jakoby słuszne przyczyny, tak że dobrowolnie grzesząc, chcą, by ich uważano za 

czyniących to z konieczności. Pan zaś, który bada serce i nerki, dostrzega przyszłe myśli 

ludzi. Powiedział: „Ktokolwiek by przyjął jednego maleńkiego w imię moje, Mnie 

przyjmuje” (Mt 18, 5).  

 

Mógłby jednak ktoś powiedzieć, podając pozorny powód: Nie mogę być gościnnym             

z biedy, bo ubóstwo mi w tym przeszkadza. Takie tłumaczenie anuluje Pan bardzo lekkim 

nakazem, to jest, abyśmy dali przynajmniej kubek wody, i to zimnej – jak podaje Mateusz – 

ale za to z całego serca. Mówi o zimnej, a nie ciepłej, aby nie szukano wytłumaczenia 

brakiem drwa do jej podgrzania. 
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 Orygenes 
 

Syn wolnej i syn niewolnicy 

 

Abraham miał dwóch synów: jednego z niewolnicy, drugiego z wolnej. Obydwaj byli 

jego synami, choć nie obydwaj z wolnej. I dlatego ten, który się urodził z niewolnicy, nie 

został dziedzicem na równi z synem wolnej, ale otrzymał dary i nie odesłano go bez 

niczego. I on także otrzymuje błogosławieństwo, lecz tylko syn wolnej otrzymuje obietnicę. 

On także staje się ludem wielkim, ale tylko syn wolnej staje się ludem wybranym. 

W znaczeniu duchowym wszyscy, którzy przychodzą przez wiarę do poznania Boga, 

mogą być nazwani synami Abrahama, lecz pośród nich niektórzy przyszli do Boga                       

z miłości, inni ze strachu i lęku przed przyszłym sądem Bożym. I dlatego mówi Apostoł 

Jan: „Ten, kto się lęka, nie jest doskonały w miłości: doskonała miłość odrzuca lęk”              

(1 J 4, 18).  

Ten przeto, kto jest doskonały w miłości, jest i synem Abrahama, i urodzonym z wolnej. 

Ten zaś, kto zachowuje przykazania nie przez doskonałą miłość, lecz z lęku przyszłej kary i 

strachu przed cierpieniem, jest wprawdzie synem Abrahama, a więc przyjmuje dary, to jest 

zapłatę za swoje czyny – bo „kto by dał kubek wody zimnej dlatego tylko, że jest 

uczniem moim, nie zginie jego nagroda” (Mt 10, 42) – to jednak niższy jest od tego, który 

nie przez niewolniczy lęk, lecz przez dobrowolną miłość jest doskonały. 

 

 Św. Augustyn 
 

Robak i ogień 

 

Spełni się to, co Bóg przez swojego proroka powiedział o wiecznej karze potępionych. 

Spełnią się całkowicie słowa: „Robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie” (Iz 66, 24). 

Pan Jezus, aby silniej wpoić te słowa, nakazując odciąć członki gorszące człowieka i 

rozumiejąc przez nie ludzi, których kochamy jak członki własnego ciała, powiada: „Lepiej 

będzie dla ciebie ułomnym wejść do żywota, niż mając obie ręce pójść do piekła w 

niedający się zgasić ogień, gdzie robak nie ginie, a ogień ich nie gaśnie” (Mk 9, 43n). 

Podobnie też mówi o nodze: „Lepiej będzie dla ciebie wejść chromym do żywota, niż 

mając obie nogi być wrzuconym do gehenny niewygasającego ognia, gdzie robak ich 

nie ginie, a ogień ich nie gaśnie” (Mk 9, 45n). 

Nie inaczej również o oku: „Lepiej będzie dla ciebie wejść do królestwa Bożego 

jednookim, niż mając dwoje oczu być wrzuconym do gehenny ognia, gdzie robak ich 

nie ginie, a ogień nie gaśnie” (Mk 9, 47n). Nie sprzykrzyło Mu się trzykrotnie powtórzyć te 

same słowa. Któż się nie przerazi tym powtórzeniem i tak silnym podkreśleniem owej kary 

przez usta samego Boga? 
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Ci, którzy obie te kary, czyli ogień i robaka, chcą zaliczyć do kar ducha, a nie do kar 

cielesnych, powiadają, że również ludzie wyłączeni z królestwa Bożego, za późno i bez 

skutku żałując, gorzeć będą płomieniem boleści ducha, i dlatego, jak twierdzą, w miejsce 

owego płomienia boleści stosownie można wstawić ogień. Stąd owo powiedzenie apostoła: 

„Któż się gorszy, żebym ja nie płonął?” (2 Kor 11, 29).  

W taki sam sposób trzeba rozumieć owego robaka. Bo mówią, że jest napisane: „Jak mól 

odzienie, a czerw drewno, tak smutek toczy serce męża” (Prz 25, 20). Lecz ci, którzy nie 

wątpią, że w cierpieniach tych znajdzie się kara i duszy, i ciała, utrzymują, że ciało palić się 

będzie w ogniu, a duszę toczyć będzie jakby robak smutku. Acz słowa te są bardziej 

wiarogodne, gdyż niedorzecznością jest przyjmować, że albo ciało, albo dusza będzie tam 

wolna od cierpienia, ja wszelako rzekłbym, iż łatwiej jest obciążyć ciało obydwu karami niż 

żadną. Dlatego też, moim zdaniem, owe słowa Pisma Świętego nie mówią o cierpieniu 

duszy, bo chociaż nawet o tym się nie mówi, logicznie trzeba zrozumieć, że przy takim 

cierpieniu ciała również dusza będzie się męczyła w daremnym żalu. Przeto w starych 

Pismach czytamy: „Dla bezbożnego ciała karą jest ogień i robak” (Syr 7, 17). Można było to 

powiedzieć krócej: „Dla bezbożnego karą jest”. Czemuż tedy powiedziano: „Dla 

bezbożnego ciała”, jeśli nie z tej przyczyny, że jedno i drugie, czyli ogień i robak, będą 

karami ciała? Jeśli zaś o karze ciała chciał mówić, dlatego że człowiek poniesie karę za 

życia stosownie do ciała – bo ze względu na to człowiek popadnie w drugą śmierć, którą 

apostoł wskazał w słowach: „Jeśli bowiem według ciała żyć będziecie, umrzecie” (Rz 8, 13) 

– tedy każdy z nich wybierze sobie, co mu odpowiada: albo ogień niech odniesie do ciała, a 

robaka do duszy, pojmując pierwszy w znaczeniu właściwym, drugi zaś w znaczeniu 

przenośnym, albo też obydwie rzeczy w znaczeniu właściwym niech przydzieli ciału. 

 

 

 Św. Augustyn 
 

Bóg stopniowo staje się miły 

 

 „Gdzie robak ich nie umrze i ogień ich nie zgaśnie” (Iz 66, 24; Mk 9, 48). 

 

 Słyszą to ludzie i lękają się tego, co prawdziwie stanowi przyszłość grzeszników                        

i powstrzymują się od grzechu. Lękają się i z lęku powstrzymują się od grzechu. Lękają się, 

lecz nie znaczy to, że miłują sprawiedliwość. Gdy jednak przez lęk powstrzymują się od 

grzechu, przyzwyczajają się do sprawiedliwości i zaczynają miłować to, co niegdyś było dla 

nich twarde. Bóg stopniowo staje się im miły, a człowiek zaczyna żyć sprawiedliwie, nie 

dlatego że lęka się kar, lecz z miłości ku wieczności. 
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Nauczanie w Kafarnaum - (Mk  9, 33-50) 

Ks. dr Piotr Jaworski, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

 Cały fragment Mk 9,33-50 to zbiór mów wygłoszonych przez Jezusa. 

Prawdopodobnie za proces redakcyjny, a więc za ich zbieranie i umieszczenie                        

w jednym miejscu, odpowiedzialny jest sam Marek, który w ten sposób stworzył swego 

rodzaju katechizm dla pierwszych gmin chrześcijańskich i jednocześnie praktyczne O ile 

fragment Mk 9,33-37 obnażył próżność uczniów, o tyle w Mk 9,38-41 do głosu doszła 

zazdrość.  

W imieniu apostołów przemówił Jan: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie 

chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie 

chodził z nami" (Mk 9,38). Uczniowie, którzy dopiero co sami nie byli w stanie odprawić 

egzorcyzmu, zapałali zazdrością, widząc kogoś, kto robił to skuteczniej od nich. 

Starotestamentową paralelą dla Mk 9,38 jest relacja o Eldadzie i Medadzie, na których 

spoczął Duch Pański, tak iż mogli prorokować, mimo iż nie pojawili się w Namiocie 

Spotkania (Lb 11,26-30: " (26) Dwóch mężów pozostało w obozie.   Jeden 

nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do 

wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie  w 

uniesienie prorockie. (27) Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: Eldad i 

Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. (28) Jozue, syn Nuna, który 

od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, 

panie mój, zabroń im! (29) Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o 

mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego 

ducha! (30) Po czym udał się Mojżesz razem ze starszymi z powrotem do 

obozu. " ; por. Dz 8,18; 19,13-14). Jozue zapałał zazdrością i nalegał: "Mojżeszu, panie 

mój, zabroń im!" (Lb 11,28).  

Jak jednak ongiś Mojżesz odniósł się do nich z wyrozumiałością i nie powstrzymywał 

ich przed prorokowaniem w imię Jahwe,  tak również teraz Jezus studził zapał Jana                          

i pozostałych uczniów, mówiąc im: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię 

moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie" (Mk 9,39). 

 Broniąc wspólnotę przed ekskluzywizmem, Jezus sformułował zasadę:                  

"Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami" (Mk 9,40).  

Do przyjęcia takiej postawy zachęca również swych naśladowców (1 Kor 12,3:                     

"(3) Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha 

Bożego, nie może mówić: Niech Jezus będzie przeklęty! Nikt też nie może 

powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. "). 
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 Na koniec tego pouczenia powiedział: "Kto wam poda kubek wody do picia, 

dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci 

swojej nagrody" (Mk 9,41). 

Zdanie to wydaje się być późniejszym dodatkiem redakcyjnym ewangelisty, który 

umieścił go w tym właśnie miejscu ze względu na ogólne podobieństwo treściowe. 

Przywołaną tu scenę można uznać za ilustrację zasady sformułowanej w postaci 

porzekadła: "Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami!" (Mk 9,40). 

Jednocześnie  bliższa analiza prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia                           

z odwróceniem sytuacji z Mk 9,37. Tam to uczniowie mieli wyświadczyć dobro                   

"w Imię Jezusa" - sami stali się jego beneficjentami.  

Choć okazana pomoc jest znikoma - "kubek wody" - to jednak jako gest życzliwości                

i gościnności, którą okazywano wędrownym nauczycielom (1 Krl 17, 12-16;                                            

por. Łk 11,5-6 : " (5) Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, 

pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy 

chleby, (6) bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu 

podać."), nie pozostaje bez zapłaty: ten, kto jej udzieli, "nie utraci swojej nagrody"                  

(Mk  9,41). 

Trzecia część omawianego fragmentu koncentruje się wokół unikania zgorszenia, 

jakiego dopuszcza się człowiek popełniający grzech (Mk 9,42-50). 

Ma więc postać zachęty o charakterze moralnym. Czasownik "gorszyć" ("powodować 

czyjeś potknięcie" lub "być dla kogoś przyczyną upadku") powraca tutaj wielokrotnie               

(Mk 9,42.43.45.47). 

Zarówno Stary, jak i Nowy Testament rozumie "zgorszenie" jako "usiłowanie 

przywiedzenia kogoś do grzechu". Kto wykorzystuje słabość bliźniego lub nadużywa swej 

władzy, aby odwieść go od Boga, ten dopuszcza się wielkiej niegodziwości i popełnia 

ciężkie wykroczenie zarówno względem zgorszonego brata, jak i samego Boga. 

W pierwszej kolejności - wciąż z "najmniejszych" czyniąc punkt odniesienia - Jezus 

przestrzegał przed przyczynieniem się do czyjegoś upadku: "A kto by stał się powodem 

grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński 

uwiązać u szyi i wrzucić go w morze" (Mk 9,42). 

Kamień młyński był bardzo ciężki. Człowiek, którego wrzucono do wody                              

z przywiązanym kamieniem do szyi, nie miał żadnych szans na ocalenie. Okrucieństwo                 

w ten sposób zadanej śmierci potęgował fakt, że pozbawiał go on możliwości pochówku               

w ziemi. 
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Wypowiadając te słowa, Jezus w sposób dobitny ostrzegał aby człowiek za wszelką 

cenę starał się nie dopuścić do sytuacji, w której z powodu namowy, zachęty, złego 

przykładu czy choćby przyzwolenia mógłby spowodować upadek bliźniego. 

Podobną czujność należy zachować we wszelkich sytuacjach, które są tzw. okazją do 

grzechu. Aby stać się dobrym przykładem dla innych, należy najpierw samemu 

wypowiedzieć stanowczą walkę grzechowi. 

Jezus, dla zilustrowania swoich słów posłużył się trzema przykładami (Mk 9,43-48). 

Mimo całego dramatyzmu tego wywodu trudno odmówić mu wewnętrznej logiki:  

 jak lepiej jest ponieść karę cielesną, niż ponieść śmierć, tak też lepiej jest narazić 

się na karę doczesną, niż skazać się na wieczne potępienie. 

Żadna cena nie jest za wysoka dla osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest zbawienie.  

Te słowa Jezusa można uznać za najlepszy komentarz do pytań retorycznych, jakie 

niegdyś stawiał: "Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a 

swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?"                         

(Mk 8,36-37). 

Przed człowiekiem rysują się dwie drogi: jedna wiedzie do szczęśliwego życia w 

królestwie Bożym, druga prowadzi do okrutnej śmierci w Dolinie Gehenny, która uchodziła 

za symbol miejsca wiecznej kary. 

 Należy za wszelką cenę podążać tą pierwszą, nawet jeżeli wymaga to wielkiej 

surowości wobec samego siebie i całkowitego poświęcenia. 

Na tym właśnie polega "zaparcie się siebie", "wzięcie krzyża" i "naśladowanie Jezusa", a 

także "tracenie życia" jako warunek "jego zachowania" (Mk 8,34-55). 

Na koniec Marek przypomina gorący apel Mistrza: "Dobra jest sól, lecz jeśli sól smak 

swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między 

sobą!" (Mk 9,49-50). 

Skoro 

apostołowie 

mają 

być "solą 

ziemi" 
 

najpierw sami 

muszą 

"być solą" 

głosić 

Ewangelię 

nią żyć 

unikać 

zgorszenia 

innych 

walczyć                       

z własnym 

grzechem 
Innej drogi nie ma. 
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Panoramiczna wizja dziejów 
Boży plan zbawienia 

 

Nie zdarza się to wprawdzie codziennie, ale każdy z nas od czasu do czasu spogląda 

z dystansu na rzeczywistość i zadaje pytania zaczynające się od słowa „dlaczego”:  

 

 „Dlaczego wczoraj byłem tak zdenerwowany, a dzisiaj jestem zadowolony?”, 

 „Dlaczego w tym tygodniu jest u nas w domu tak spokojnie, chociaż w zeszłym 

panował totalny chaos?”,  

 „Dlaczego znowu dałem się wciągnąć w bezsensowną kłótnię z moim bratem?”.  

 

Kiedy przychodzą nam do głowy takie pytania, często prześlizgujemy się po nich lub 

odkładamy je na później, zamierzając zastanowić się nad nimi w bardziej odpowiednim 

momencie. 

Są też pytania, które zadajemy sobie znacznie rzadziej, które jednak czają się tuż pod 

powierzchnią: 

 „Co ja tutaj robię?”, 

 „Czy moje życie ma sens?”,  

 „Dlaczego dobrzy ludzie cierpią, a złym wszystko się udaje, nawet ich grzechy 

pozostają bezkarne?”.  

 

Podczas gdy pierwszy zestaw pytań od czasu do czasu przykuwa naszą uwagę, to tych z 

drugiego przeważnie unikamy. A kiedy już zaczynamy je zadawać, boimy się tego, co 

możemy odkryć, jeśli się w nie zagłębimy, albo mamy poczucie, że odpowiedzi na nie 

zupełnie nas przerastają. Jednak wbrew wszystkim naszym lękom i oporom prawda jest 

taka, że pytania te wiodą nas ku odpowiedziom pełnym nadziei i optymizmu. Stawiają nas 

one bowiem twarzą w twarz z samym Bogiem, Dawcą naszego życia. 

On jeden widzi światło i ciemność w sercu każdego człowieka. On jeden rządzi światem 

z doskonałą sprawiedliwością. On jeden może nam wyjaśnić tajemnicę nas samych.                      

Co więcej, On pragnie nam ją wyjaśnić. Chce dzielić się z nami swoją mądrością i 

wyjawiać nam swój plan.  

 

Dlatego w tym miesiącu będziemy prosić Ojca niebieskiego, aby ukazał nam swoją 

własną wizję rzeczywistości. 
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▌ PANORAMICZNA WIZJA DZIEJÓW 

 

Wielu ludzi teoretycznie uwzględnia fakt, że Bóg istnieje i że należy Mu się chwała, ale 

zazwyczaj zaczyna intensywnie Go szukać i prosić o pomoc dopiero wtedy, kiedy pojawi 

się jakiś kryzys – ciężka choroba, problemy rodzinne czy groźba ruiny finansowej. Jednakże 

Pismo Święte wielokrotnie zapewnia nas, że Bóg pragnie udzielać nam swojej pomocy i 

prowadzić nas nie tylko wtedy, gdy pojawiają się poważne trudności, lecz zawsze.                    

Chce, byśmy przychodzili do Niego nie tylko z troskami i problemami, ale również z 

nadziejami i radościami.  

W naszych artykułach pragniemy zaproponować spojrzenie na dzieje świata i ludzkości 

jak na swoistą „panoramę”, która pokazuje jakby z lotu ptaka wszechogarniający plan Boga 

wobec Jego stworzenia.  

Ta panorama unaocznia  

cztery kluczowe interwencje Boga w naszych dziejach, 

to jest:  

 

1. stworzenie świata,  

2. przyjście Jezusa na ziemię,  

3. wylanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy oraz  

4. powtórne przyjście Jezusa na końcu czasów. 
 

Oczywiście Biblia opisuje także wiele innych interwencji Pana, jak na przykład wyjście 

Izraela z Egiptu, przymierze na górze Synaj, liczne cuda Jezusa czy nawrócenie św. Pawła. 

Niezliczone przykłady Bożych interwencji możemy też odnaleźć w żywotach świętych, jak 

i w swoim własnym życiu. Jednak te cztery kluczowe wydarzenia wyróżniają się tym, że 

odnoszą się do całego stworzenia. Rozważmy więc je kolejno i zobaczmy, czego możemy 

się z nich nauczyć. Pamiętajmy przy tym, że w panoramę dziejów zbawienia wpisany jest 

Boży plan na życie każdego z nas. 

 

▌ STWORZENIE  

 

U podstaw opowieści o stworzeniu leży prawda, że miłość rodzi miłość. Podobnie jak 

owocem wzajemnej miłości męża i żony są dzieci, tak również miłość Boga wydaje 

wspaniały owoc. Jest to miłość twórcza, wciąż pulsująca życiem, a jej owocem jesteśmy 

między innymi my. Od pierwszej chwili stworzenia Bóg pragnie dzielić się swoją miłością z 

ludźmi, którzy zechcą przyjąć Go do swego serca.  

Wierzymy, że mężczyźni i kobiety są wyjątkowymi stworzeniami Boga, obdarzonymi 

zdolnością wybrania Go, pokochania i upodobnienia się do Niego. 



10 
 

 Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego: „Pośród wszystkich stworzeń 

widzialnych jedynie człowiek jest zdolny do poznania i miłowania swego Stwórcy; jest on 

jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Tylko człowiek jest 

wezwany do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość” (KKK, 356). 

 

W dziele stworzenia Bóg wyposażył każdego z nas w niepowtarzalny zestaw darów                     

i talentów, pragnąc, byśmy z ich pomocą budowali świat będący odbiciem Jego chwały. 

Zaprasza nas do współpracy przy stwarzaniu takiego świata, w którym zapanuje 

sprawiedliwość, pokój i miłosierdzie.  

Cud stworzenia objawia nam Boga jako miłującego Ojca, który ma upodobanie w 

dzieleniu się swoją miłością z innymi. Ukazuje nam także, że jesteśmy Jego własnością, 

Jego ludem, członkami Jego rodziny. Kiedy czynimy ziemię domem godnym naszego 

hojnego i dobrego Ojca, stajemy się z Nim „współ-stwórcami”. 

 

▌ WCIELENIE  

 

Znamy historię z ogrodu Eden. Nasi pierwsi rodzice, zwiedzeni przez diabła, popadli              

w grzech nieposłuszeństwa, usiłując stać się jak Bóg. W ten sposób zerwali więź ze swoim 

Stwórcą. Realizacja planu zamierzonego przez Boga wymagała więc zniszczenia mocy 

grzechu. Rozdarcie pomiędzy Bogiem a ludźmi musiało zostać uleczone. Zauważmy, że 

nawet kiedy byliśmy zagubieni i w niewoli grzechu, Bóg nie przestał nas kochać. 

 

Prośmy Ojca niebieskiego, aby ukazał nam swoją własną wizję rzeczywistości. 

  

Dalej chciał, abyśmy z Nim byli. Umiłował nas tak bardzo, że aby nas zbawić, posłał na 

ziemię swego jedynego Syna. Podczas gdy my okazaliśmy nieposłuszeństwo Bogu, Jezus 

całkowicie poddał się woli Ojca (J 5,30; Łk 22,42). Na krzyżu „umarł dla grzechu”                      

i wykupił nas z jego mocy (Rz 6,10; 1 P 1,18-19). Powstając z martwych, objawił swoją 

moc nad śmiercią. W ten sposób przywrócił nam wszystkim dostęp do Boga. 

Poprzez fakt Wcielenia Bóg ukazał jasno, że nasz grzech Go nie zniechęcił i że nie 

zamierza nas opuścić. To centralne wydarzenie w dziejach świata, jakim było przyjście 

Jezusa, aby umrzeć za nasze grzechy, jest niepodważalnym dowodem miłości Boga do nas. 

 

▌ PIĘĆDZIESIĄTNICA 

 

Pięćdziesiątnica, czyli wylanie Ducha Świętego na Kościół, być może jeszcze głębiej niż 

poprzednie dwa wydarzenia unaocznia nam, jak bardzo Bóg nas kocha i jak bardzo pragnie 

pociągnąć do siebie wszystkich. Przemawiając do zgromadzonych tłumów, Piotr ogłosił: 

„Dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a 

których Pan, Bóg nasz, powoła” (Dz 2,39).  
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 Dar Ducha Świętego nie był przeznaczony jedynie dla Apostołów. Nie był tylko 

dla tych, którzy już poznali Jezusa. Nie był tylko dla Żydów. Bóg wylewał swego 

Ducha „na wszelkie ciało” (Dz 2,17). 

 

 Dzięki Duchowi Świętemu każdy z nas może doświadczyć obecności Boga                    

w osobisty, intymny sposób. Wszyscy możemy przyjąć Jego miłość, która daje 

nam siłę, by odwracać się od grzechu i upodabniać do Jezusa. Duch Święty 

pomaga nam przyjąć Boży plan, a przez to czynić nasz świat jaśniejszym 

odbiciem Bożego piękna, pokoju i sprawiedliwości. 

 

 On łączy nas w jeden Kościół i posyła do świata, abyśmy dzielili się Jego miłością 

z innymi. Rok po roku Bóg realizuje swój plan mocą Ducha Świętego. Jednak ten 

plan wymaga współpracy każdego z nas. Wszyscy mamy do odegrania w nim 

ważną rolę. Odkupieni przez Chrystusa, napełnieni Duchem i zjednoczeni                      

w Kościele, wnosimy swój wkład w budowanie królestwa Bożego – aż do dnia 

powtórnego przyjścia Jezusa. 

 

▌ POWTÓRNE PRZYJŚCIE 

 

Plan Boży osiągnie swoją pełnię na końcu czasów, kiedy Jezus powróci, by ustanowić 

nowe niebo i nową ziemię.  

 

Wtedy Bóg będzie „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28). Śmierć zostanie 

pokonana, a nędza, wojny i choroby znikną na zawsze. Nie będzie już nienawiści, 

kłamstwa, aborcji, morderstw ani żadnej przemocy. Bóg zetrze z naszych oczu każdą łzę, 

napełniając nas swym życiem i miłością. Dopiero wtedy, w pełni zjednoczeni z Bogiem, 

zobaczymy, jak wszystkie wydarzenia naszego życia przyczyniały się do realizacji Jego 

planu. Dopiero wtedy, patrząc na rzeczywistość oczyma naszego Ojca niebieskiego, 

poznamy Jego mądrość i Opatrzność. 

 

Dlatego właśnie w każdym, kto doświadcza w swoim życiu działania Ducha Świętego, 

budzi się pragnienie modlitwy słowami: „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22,20). 

Wszystko, co Bóg kiedykolwiek zamierzył dla swojego ludu, wypełni się, gdy Stwórca                  

i Jego stworzenie połączą się wieczną i nierozerwalną więzią miłości. 
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▌ SKOSZTUJCIE I ZOBACZCIE 

 

Stworzenie, Wcielenie, zesłanie Ducha Świętego, powtórne przyjście Jezusa               

– te cztery wydarzenia są kamieniami milowymi doskonałego planu Boga wobec nas.                         

Wyjaśniają one, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. 

 

Spróbuj więc znaleźć trochę czasu na rozważenie tej panoramicznej wizji Bożego planu.  

 

Proś Ducha Świętego o głębsze zrozumienie roli, jaką ty osobiście masz w nim do 

odegrania. Proś Go, by pokazał ci, jak bardzo pragnie, abyś doświadczał Jego obecności               

w zwyczajnych okolicznościach życia. 

 

Jednym słowem, pozwól, by Duch Święty uniósł cię                   

w górę i ukazał ci Bożą wizję rzeczywistości! ▐ 

Boży plan zbawienia 


