
 

     

V Niedziela Wielkanocna   
 

J 14, 1-12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

 

Niech się nie trwoży serce wasze.  Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.  

     W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 

powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.  A gdy odejdę i przygotuję wam 

miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 

jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, 

dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?  Odpowiedział mu Jezus:  

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.                                                                   

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 

Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i 

zobaczyliście.  Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 

wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie 

poznałeś?  

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam 

Ojca?  Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam 

mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych 

dzieł.  Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie 

przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

 Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja 

dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.  
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Najgłębsze pragnienie 
 

Perykopa,  J 14, 1 - 12, którą liturgia Kościoła podaje do rozważenia w piątą niedzielę 

wielkanocną, stanowi część Mowy pożegnalnej Jezusa.  

W Ewangelii św. Jana mowa ta jest dużo bardziej rozbudowana niż w ewangeliach 

synoptycznych. Jezus wypowiada ją w Wieczerniku, w przeddzień swojego odejścia z tego 

świata. To wszystko sprawia, że są to słowa niezwykle ważne dla Kościoła.  
 

Jest to swoisty testament Pana, w którym porusza On wiele tematów 

związanych z życiem i misją Kościoła oraz każdego z uczniów. 
 

Bezpośrednim kontekstem poprzedzającym J 14, 1 - 12 jest dialog, który Jezus odbył                 

z Piotrem. Padają tam słowa o odejściu Jezusa z tego świata.  

Piotr pyta: "Panie, dokąd idziesz?" (J 13, 36). W odpowiedzi słyszy tajemniczą 

odpowiedź: "Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz" (J 13, 36). Tak zostaje 

wprowadzony temat odejścia Jezusa, który jest jednym z głównych wątków perykopy. 

Z wersetu J 14, 1 wynika, że zapowiedź odejścia Jezusa wzbudziła w uczniach lęk, a 

nawet trwogę. Mistrz mówi bowiem do nich: "Niech się nie trwoży serce wasze". Słowo 

"trwożyć się" (gr. tarassesthai) występuje jeszcze w J 13, 21. Jezus odczuł trwogę po 

oświadczeniu, że musi wypełnić się Pismo. Teraz uczniowie są strwożeni zapowiedzią Jego 

odejścia. Jest wśród nich Piotr. Słowa Jezusa z J 13, 21 powrócą jeszcze w rozszerzonej 

formie w J 14, 27: "Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka". 
 

 W Starym Testamencie takie wezwanie odnajdujemy w Pwt 1, 21, w którym Mojżesz 

zwraca się do całego narodu wybranego, aby się nie bał w związku z zapowiedzią jego 

odejścia i powierzenia narodu w ręce Jozuego.  

Sam Jozue też wzywa naród: "Nie bój się i nie lękaj" (Joz 1, 9).  

Podobne wezwanie pojawiło się w ustach Dawida przy okazji formułowania przez niego 

ostatniej woli i wyznaczenia Salomona swoim następcą (1 Krl 2, 1-9). 
 

Kolejne zdanie, które Jezus wypowiada, również możemy traktować jako wezwanie. 

Choć większość przekładów (także Biblia Tysiąclecia) grecki czasownik pisteuete oddaje               

w formie oznajmującej ("wierzycie"), równie dobrze można przełożyć go w trybie 

rozkazującym. Wtedy zdanie to brzmiałoby: "Wierzcie w Boga!" (J 14, 1).  

 

 Jezus wzywa do wiary w Boga Ojca i siebie. 

 



Po ogólnym wezwaniu do wiary w Boga Jezus oświadcza: "W domu Ojca mego jest 

mieszkań wiele" (J 14, 2a). Ciekawe, że ewangelista nie używa tutaj słowa oikos, które w 

tradycji biblijnej i u Jana oznacza świątynię jako miejsce przebywania Boga z ludźmi.  

Używa za to słowa oikia, które nie wiąże się ze świątynią, czyli konkretnym miejscem 

na ziemi, ale odsyła do relacji międzyosobowych między ludźmi a Bogiem.  
 

Tak więc "wiele mieszkań" w domu ojca oznacza wiele relacji osobowych - Ojciec, Syn, 

uczniowie, inni wierzący.  

Werset J 14, 2b: "Idę przecież przygotować wam miejsce" - nie jest do końca jasny. 

Albo Jezus mówi, że Jego odejście stanowi dowód, że w domu Ojca jest wiele mieszkań, albo 

zapewnia uczniów, że idzie przygotować im miejsce, dlatego powinni pokładać w Nim 

ufność. Tak czy inaczej, Jezus nie przedstawia się tu jako "budowniczy" owych mieszkań, ale 

jako ten, który dostosowuje je do konkretnego człowieka i niejako go w "domu Ojca" 

anonsuje. 

Werset J 14, 3 wprowadza temat powrotu. Jezus zapowiada, że "znowu powróci". 

Zostanie on rozwinięty, w następnym fragmencie Mowy pożegnalnej, od J 14, 15. Chodzi o 

powrót Jezusa po Jego uwielbieniu w Duchu Świętym, czyli o paruzję, którą Jan pojmuje 

jako czas Ducha Świętego, aktualizujący wydarzenie krzyża, z którym łączy się zabranie 

uczniów ze sobą: "Zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem"                

(J 14, 3). 

W J 14, 5 Tomasz zadaje Jezusowi dwa pytania. Jedno odnosi się do miejsca, do którego 

Jezus zdąża, a drugie do drogi, która do niego prowadzi. 

Najpierw trzeba zauważyć, że apostoł Tomasz w Ewangelii św. Jana reprezentuje tych 

uczniów, którzy trwali w Kościele, ale jednocześnie nosili w swoim sercu pytania i niepokoje 

dotyczące wiary.  

Jak w Wieczerniku Tomasz jest rzecznikiem tych wszystkich, którzy zadają sobie 

fundamentalne pytanie dotyczące zmartwychwstania, tak tutaj, również w Wieczerniku, ale 

wcześniej, Tomasz pyta o życie wieczne z Bogiem. W odpowiedzi na Tomaszowe 

wątpliwości co do drogi do Boga Jezus odpowiada, że sam jest drogą, a następnie wskazuje, 

dokąd ta droga prowadzi. 
 

 Werset J 14, 6 według wielu komentatorów zajmuje centralne miejsce w tym 

fragmencie Mowy pożegnalnej. 
 

 Jezus stwierdza, że jest "drogą, prawdą i życiem". Kontekst wskazywałby, że 

kluczowym terminem w owej triadzie jest termin "droga". Może nawet uprawniona byłaby 

parafraza:  

"Ja jestem droga prowadząca do prawdy i życia". 

 



Motyw drogi oczywiście wiąże się z tematem odejścia Jezusa po to, aby przygotować 

uczniom mieszkanie w domu Ojca. Zapowiada On bowiem powtórne przyjście do uczniów, 

aby ich zabrać tam, gdzie On już jest.  

 

W ten sposób zapewnia ich o ostatecznym zbawieniu, które ufundowane jest na 

wydarzeniu krzyża. Umierając na krzyżu, stał się dla uczniów drogą, gdyż przez mękę 

jednoczy ich w sobie. W ten sposób jest nie tylko tym, który wskazuje drogę, ale sam jest 

drogą prowadzącą do Ojca. 
 

Pojęcie prawdy, podobnie jak pojęcie drogi, łączy się tutaj z wcieleniem i krzyżem 

Jezusa. Jest On prawdą przez swoje zjednoczenie z Ojcem i ofiarowaniem siebie. 

  

Ważne, abyśmy o prawdzie myśleli w biblijnej perspektywie. 
 

A w Biblii prawda jest przymiotem Boga powiązanym z Jego wiernością wobec swojego 

słowa. Przez ofiarę Jezusa Bóg jest wierny swoim obietnicom, co stanowi pieczęć 

prawdziwości Jego objawienia. 
 

Z kolei pojęcie życia trzeba umieścić w kontekście innych miejsc Ewangelii św. Jana               

(J 1, 4; 5, 26). Przez wcielenie Jezus ma w sobie życie, które znajduje się w wiecznym 

posiadaniu Słowa. Przez swoją śmierć na krzyżu Jezus będzie mógł doprowadzić uczniów do 

wiecznej jedności ze sobą. Właśnie w tej perspektywie Jezus wskazuje na siebie jako na 

życie. W ten sposób życie staje się synonimem prawdy, gdyż obydwa te terminy wskazują na 

ostateczne przeznaczenie uczniów. 
 

Następną postacią, po Tomaszu, która wchodzi w dialog z Jezusem, jest Filip. 
 

 W czwartej ewangelii odgrywa on dużą rolę, gdyż pojawia się on na jej kartach aż 

jedenaście razy, podczas gdy w ewangeliach synoptycznych występuje tylko w wykazach 

Dwunastu (np. Mk 3, 16-19). To on właśnie w omawianym fragmencie prosi o ukazanie 

Ojca: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy" (J 14, 8). 
 

W ogóle w Ewangelii św. Jana Filip pełni rolę pośrednika.  
 

 Pośredniczy między Jezusem a uczonym w Piśmie Natanaelem, kierując do niego 

takie same słowa, jakie Jezus skierował do pierwszych uczniów:                            

"Chodź i zobacz" (J 1, 46).  

 Pośredniczy też między Jezusem a Grekami, którzy w Jerozolimie chcieli zobaczyć 

Jezusa (J 12, 20).  

 W omawianym fragmencie Filip pośredniczy między Jezusem a pozostałymi 

uczniami. 

 

Odpowiedź Jezusa jest wymowna. Składa się z dwóch części. 



 

 Pierwsza to wyjaśnienie. Streszcza się ono w stwierdzeniu: 

 "Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" (J 14, 9) 

 

Słychać w nim nawiązanie do trzech atrybutów Jezusa, o których była mowa wcześniej: 

do drogi, prawdy i życia. 
 

Druga część odpowiedzi ma charakter perswazji. Przekonuje On uczniów do wiary. 

Inaczej mówiąc, domaga się uznania z ich strony. Przedmiotem tej wiary jest prawda o 

przebywaniu Jezusa w Ojcu, a Ojca w Nim. Jezus pyta: "Czy nie wierzysz?" (J 14, 10). 
 

Innym przedmiotem wiary są słowa wypowiedziane do uczniów. Jezus mówi: "Wierzcie 

Mi" (J 14, 11). Ostatecznym przedmiotem wiary jest osoba Jezusa jako tego, który 

przekazuje prawdę i wskazuje drogę: "Kto we Mnie wierzy, będzie dokonywał tych 

dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca" 

(J 14, 12). 

Jezus występuje tu jako pośrednik między uczniami a Ojcem. Domaga się od nich wiary 

w obietnice, wymaga zawierzenia Jego słowom i wierności przykazaniom. 
 

Konstrukcja gramatyczna oryginalnej wersji zdania: "Kto Mnie zobaczył, zobaczył 

także i Ojca" - pozwala tłumaczyć je w czasie teraźniejszym, do czego skłania też kontekst. 

Może ono więc przyjąć formę: 
 

"Kto mnie widzi, widzi także i Ojca", 
 

 a w tym brzmieniu mówi ono nie o jednostkowym akcie, lecz o stanie stałym. ważne też, 

że na oznaczenie widzenia użyto greckiego czasownika horao.  
 

W Ewangelii św. Jana to coś więcej niż zwykłe fizyczne patrzenie, przyglądanie się 

(podobnie jak czasownik theoreo oznacza zazwyczaj kontemplację, wnikanie w sprawy 

dostępne tylko dla wierzących, głębokie doświadczenie duchowe).  
 

Używając tego czasownika, ewangelista mówi o:  

 zauważeniu przez uczniów Jezusa kroczącego po jeziorze (J 6, 19),  

 zbawczym wymiarze patrzenie na Syna przez wiarę (J 6, 40),  

 rozpoznaniu w Jezusie wysłańca Bożego (J 12, 45). 
 

Przedmiotem tego widzenia - kontemplacji mogą być też znaki, na przykład  

 cuda zdziałane przez Jezusa w Jerozolimie (J 2, 23),  

 Jego słowa skierowane do Samarytanki, dzięki którym poznała, że jest On 

prorokiem (J 4, 19),  

 płótna rozrzucone w pustym grobie (J 20, 6).  

 



Czasownik ten użyty w omawianym fragmencie w formie perfectum, czyli czasu 

przeszłego dokonanego, odnosi się doskonale do tak zwanej preegzystencji Jezusa, 

czyli widzenia - kontemplowania Bożej rzeczywistości, w jakiej Syn Boży 

uczestniczył przed wcieleniem. 

W wersecie J 14, 11 Jezus przekonuje z kolei, że to, co mówi o swojej jedności z Ojcem, 

jest godne wiary, gdyż Jego słowa potwierdzają czyny. Wiara w słowa Jezusa nie jest ślepa, 

bo opiera się na doświadczeniu ich zgodności z czynami. 
 

Podsumowanie tej wypowiedzi rozpoczyna się od charakterystycznej dla Jana formuły 

amen, amen ("zaprawdę, zaprawdę" (J 14, 12)). Jezus uroczyście tutaj zapewnia, że 

wierzący w Niego będą dokonywać takich dzieł, jakich On sam dokonuje, a nawet 

większych. Jezus domaga się zaufania, gdy tłumaczy uczniom konieczność odejścia.  
 

Dowodem na prawdę Jego słów mają być dzieła, jakich dokonają w Jego imię. Odejście 

Jezusa nie oznacza zakończenia procesu zbawienia świata. Od swoich uczniów Jezus 

oczekuje kontynuacji Jego misji. 

 

 

 

I czytanie :  Dz 6, 1-7 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko 

Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.  Nie 

jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły - powiedziało 

Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów 

spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to 

zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa 

wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha 

Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, 

prozelitę z Antiochii. (6)Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich 

ręce.   

A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w 

Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Św. Ignacy 
 

Powołanie siedmiu diakonów 
 

 „Helleniści zaczęli szemrać przeciw Hebrajczykom”.  

Przyczyna niezadowolenia polegała na tym, że Hebrajczycy woleli raczej usługiwać 

swoim wdowom, które były bardziej doświadczone niż wdowom hellenistów.  

 „Nie jest rzeczą dobrą, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły”.  

„Ten fragment – pisze Arator – pokazuje, że dla nieuświadomionego ludu ważniejszy 

jest pokarm umysłowy niż produkty żywnościowe, które rozchodzą się po całym ciele”.  

 „Wybierzcie więc spośród was, bracia, siedmiu mężów cieszących się dobrą 

sławą”.  

Na podstawie tego apostołowie albo ich następcy postanowili, by we wszystkich 

kościołach było po siedmiu diakonów w stopniu wyższym niż inni, którzy niech staną 

wokół ołtarza jak kolumny; a liczba siedem nie jest pozbawiona znaku mistycznego.  

 

   Św. Polikarp 
 

Diakoni 
 

Trzeba też, aby i diakoni, będący sługami tajemnic Jezusa Chrystusa, podobali się 

wszystkim na wszelki sposób. Nie są bowiem usługującymi przy jedzeniu i piciu, lecz 

sługami Kościoła Bożego. Należy przeto, aby wystrzegali się jak ognia wszystkich 

zarzutów.  

Podobnie niechaj wszyscy szanują diakonów, jak [samego Jezusa Chrystusa], a także 

biskupa, który jest obrazem Ojca, i kapłanów jak Radę Boga, i zgromadzenie apostołów: 

bez nich nie można mówić o Kościele. Jestem przekonany, że tak właśnie w tych 

sprawach postępujecie...  

Podobnie i diakoni niech będą bez zarzutu w obliczu Jego sprawiedliwości, są bowiem 

sługami Boga i Chrystusa, a nie ludzi. Obcy wszelkiej obmowie, obłudzie, zachłanności 

na pieniądze, niechaj będą czyści pod każdym względem, pełni współczucia, gorliwi, 

żyjący według prawdy Pana, który stał się sługą wszystkich.  



Jeśli spodobamy Mu się w teraźniejszości, da nam w zamian całą przyszłość, gdyż 

obiecał, że wskrzesi nas z martwych i że jeśli będziemy postępować w sposób godny 

Jego, „wespół z Nim królować będziemy” (2 Tm 2, 12), oczywiście, jeśli mamy wiarę.  

 

   Św. Jan Chryzostom 
 

Oddać się posłudze słowa 
 

Wprawdzie przykład życia potrafi zapalić drugich do gorliwości; gdy jednak chora 

dusza grzęźnie w błędach, wtedy jest niezbędne ustne pouczenie, nie tylko dla dobra 

wiernych, ale i przeciw napaści zewnętrznych wrogów.  

Gdyby kto był tak uzbrojony w miecz ducha i puklerz wiary (Ef 6, 16n), że potrafiłby 

cuda działać i dziwami zatkać usta bezbożników, obszedłby się wprawdzie bez pomocy 

słowa, ale i wtedy nie byłoby ono bez pożytku, lecz owszem, bardzo potrzebne.  

Nawet św. Paweł stosował nauczanie, choć wszędzie budził podziw dzięki cudom. 

Również drugi z grona apostolskiego [św. Piotr] zachęcał do pielęgnowania tej mocy 

słowa, gdy mówił: „Gotowi bądźcie zawsze zadośćuczynić każdemu, kto żąda od was 

sprawy z mieszkającej w was nadziei” (1 P 3, 15).  

I wszyscy razem wtedy nie z innego powodu powierzyli Szczepanowi opiekę nad 

wdowami, lecz by się oddać posłudze słowa. Wprawdzie nie kładlibyśmy tak silnego 

nacisku na wymowę, gdybyśmy posiadali dar cudów. Skoro nawet nie mamy nawet śladu 

tej mocy – a ustawicznie ze wszystkich stron zagraża wielu nieprzyjaciół – musimy się 

nią obwarować, byśmy nie cierpieli od pocisków wrogów, lecz raczej sami w nich 

godzili.  

Dlatego powinniśmy dołożyć wiele starania, by „Słowo Chrystusa przebywało                          

w nasz całym swym bogactwem” (Kol 3, 6).  

Nie do jednego bowiem rodzaju walki musimy się przygotować, lecz jest ona 

różnorodna i z różnymi wrogami – i nie posługują się oni tą samą zawsze bronią i nie w 

jeden sposób musimy się bronić. 

 

 

 

 

 



Rzeczywistość chrztu 

 

 

 

Włączeni w Zmartwychwstanie Chrystusa 

Kiedy podczas niedzielnej Mszy świętej wszyscy składamy wspólnie wyznanie 

wiary, każdy z nas wypowiada słowa: „Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie 

grzechów”.  

W Okresie Wielkanocnym wyznajemy nasz chrzest w sposób jeszcze bardziej dobitny, 

gdy przyjmujemy pokropienie wodą święconą. Tydzień po tygodniu, wraz z Kościołem, 

wspominamy dzień, w którym po raz pierwszy zostaliśmy nią polani i po raz pierwszy 

wyznaliśmy wiarę w Jezusa lub uczynili to w naszym imieniu rodzice i rodzice chrzestni. 

Był to dzień, w którym zostaliśmy obmyci z grzechu i wprowadzeni do królestwa 

Bożego.  

 Dlaczego Kościół widzi tak ścisły związek pomiędzy sakramentem chrztu a 

Okresem Wielkanocnym?  

 Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa ma się nam kojarzyć z naszym 

własnym włączeniem do Kościoła?  



Aby odpowiedzieć na te pytania przyjrzyjmy się więzi, jaką chrzest tworzy pomiędzy 

Jezusem a nami – a zwłaszcza więzi pomiędzy Jego śmiercią i zmartwychwstaniem a 

naszym codziennym życiem.  

▌ UMARLIŚMY Z CHRYSTUSEM  

W Liście do Rzymian św. Paweł przypomina, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeni 

w Jezusa i w Jego śmierć (Rz 6,3), i mówi dalej: Jezus „umarł dla grzechu tylko raz” 

(Rz 6,10).  

A ponieważ jesteśmy z Nim zjednoczeni, umarły wraz z Nim również nasze grzechy. 

Wołając z krzyża: „Dokonało się!” (J 19,30), Jezus ogłosił prawdę, która zmieniła życie 

miliardów ludzi.  

Grzech został zniszczony, ludzkość uzyskała przebaczenie, a bramy nieba zostały 

otwarte. Skutki męki Jezusa, a co za tym idzie naszego chrztu, który zanurza nas w tę 

mękę, są niewyczerpane. Przede wszystkim zostaje z nas zmyta plama grzechu 

pierworodnego. Nasz pradawny brak zaufania do Stwórcy, nasze pragnienie postawienia 

się ponad Bogiem i Jego wolą zostają zmyte wodami chrztu (KKK, 397-398). Nie ciąży 

już na nas wyrok potępienia jako konsekwencja pierwotnego nieposłuszeństwa (Rz 8,1).  

Oczywiście chrzest usuwa też wszystkie grzechy, które popełniliśmy. Wierzymy, że 

sakramenty są skutecznymi znakami wprowadzającymi nas w autentyczną więź z 

wewnętrznym życiem Jezusa.  

 W ten sposób Msza święta niejako „przenosi” nas w misterium Ostatniej 

Wieczerzy, a Jezus podaje nam, jak niegdyś uczniom, swoje Ciało i Krew.  

 Chrzest „przenosi” nas do krzyża, dając udział w wolności i odkupieniu, jakie 

Jezus nam na nim wysłużył, „wszczepia” nas w Chrystusa, który oddaje za nas 

swoje życie.  

Mówiąc słowami pochodzącej z XIV wieku modlitwy Anima Christi
1
, znajdujemy 

ukrycie w ranach Jezusa, a Jego nieskalana, niewinna krew obmywa nas i oczyszcza z 

wszelkiego grzechu i nieprawości.  

 

▌ RAZEM Z CHRYSTUSEM POWSTALIŚMY Z MARTWYCH  

Są to wspaniałe prawdy. Bóg nie cofnął się przed niczym, aby nas zbawić. Działanie 

sakramentu chrztu nie ogranicza się do obmycia nas z grzechu. Zostaliśmy bowiem 

zanurzeni nie tylko w śmierć Jezusa, ale również w Jego zmartwychwstanie.  

Jak pisał św. Paweł: „Razem z nim pogrzebani w chrzcie (…) razem zostaliście 

wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił” (Kol 2,12).  

                                                           
1
 https://sanctus.pl/index.php?grupa=60&podgrupa=617&doc=561 

https://sanctus.pl/index.php?grupa=60&podgrupa=617&doc=561


Chrzest nie tylko nas oczyścił, ale wyniósł na zupełnie nowy poziom życia.  

Dał nam dostęp do mocy Boga, która uwalnia nas od grzechu. Do naszych serc zstąpił 

Duch Święty, który czyni nas nowym stworzeniem i uzdalnia do przyjęcia Bożej drogi 

pokoju i czystości, a odrzucenia drogi grzechu, egoizmu i pychy.  

Oczywiście, jak wiemy z doświadczenia, nasza walka z grzechem nie zawsze kończy 

się zwycięstwem. Łaska chrztu uwolniła nas wprawdzie od grzechu pierworodnego, ale 

nasza ludzka natura pozostaje słaba i skłonna do grzechu. Wszyscy ulegamy 

pożądliwościom i będziemy zmagać się z nimi przez całe życie. Nie musimy jednak 

zmagać się z pokusami samotnie.  

Od chrztu świętego żyje w nas Chrystus, który jest dla nas nadzieją wolności i chwały 

– jeśli tylko zwrócimy się do Niego z prośbą, by napełnił nas swoją łaską.  

 

▌ „ZIARNO” CHRZTU  

 

Bóg dał nam tak wiele. Zanurzył nas w śmierci i zmartwychwstaniu swojego Syna. 

Oczyścił nas z grzechu pierworodnego i udzielił nam Ducha Świętego, który uzdalnia nas 

do świętego życia. Jednak to nowe życie otrzymane na chrzcie jest zaledwie ziarnem, 

które oczekuje na wzrost. Jest w nas, ale jego potencjał rozwinie się dopiero wtedy, gdy 

zasadzimy je w glebie wiary. Dopiero wtedy zakorzeni się i wyda wspaniały plon.  

Św. Paweł pisał do Kolosan, że skoro zostali wskrzeszeni wraz z Chrystusem,  

 powinni szukać „tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po 

prawicy Boga” (Kol 3,1).  

 Uczył, że ich życie „jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3,3).  

Zapowiadał, że jeśli będą dążyć „do tego, co w górze”, ujrzą głębokie i trwałe zmiany 

w swoim życiu.  

To samo odnosi się do nas.  

Dążenie do „tego, co w górze”, w praktyce oznacza codzienne szukanie Jezusa na 

modlitwie.  

 Oznacza uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej z otwartym, oczekującym 

sercem, z gotowością słuchania głosu Boga i poddawania Mu swojego życie.  

 Oznacza rozważanie słów Pisma Świętego, aby Duch Święty mógł napełniać 

nasze umysły prawdą, a nasze serca obietnicami.  

 Oznacza wyznawanie wszystkich grzechów, które zagradzają nam drogę do Pana 

i życia Jego zmartwychwstaniem. Bóg obiecał, że jeśli będziemy Go „szukać z 

całego serca”, On sprawi, że Go znajdziemy (Jr 29,13-14).  



Jeśli będziemy w tym szczerzy i wytrwali, pozwoli się nam odszukać. Nie odkładaj 

tego na później. Zacznij już dziś, małymi krokami.  

Nawet jeśli codziennie poświęcisz zaledwie piętnaście minut na modlitwę i lekturę 

Pisma Świętego, zaczniesz doświadczać działania Jego łaski.  

 Może zdobędziesz się na darowanie urazy i przebaczenie komuś dawnej 

krzywdy?  

 Może będzie w tobie więcej miłości, a mniej złośliwej krytyki?  

 Może znajdziesz w sobie nowe siły do walki z uporczywą pokusą czy 

nałogiem?  

 A może głębiej zaangażujesz się w prowadzenie innych ludzi do Pana czy 

służbę ubogim?  

My wszyscy, którzy przyjęliśmy chrzest, zostaliśmy uwolnieni od grzechu i napełnieni 

Bożym życiem. Jednak bez naszej codziennej decyzji, aby żyć tym, co otrzymaliśmy na 

chrzcie, nowe życie pozostanie jedynie ziarnem bądź wątłym kiełkiem.  

To dzięki codziennym wyborom trwania w bliskości Jezusa będziemy mogli 

doświadczyć łaski i mocy, których Bóg tak hojnie nam udziela. 

 

 ▌ NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ MOŻLIWE  

 

Św. Cyprian z Kartaginy, żyjący w III wieku, przed swoim nawróceniem do 

Chrystusa był cieszącym się powodzeniem, zamożnym prawnikiem.  

W liście do swego przyjaciela Donatusa wyznał, że przed chrztem trudno mu było 

uwierzyć, że ktokolwiek – a już zwłaszcza on sam – mógłby porzucić dawne grzeszne 

życie oraz doświadczyć prawdziwej wolności i wybawienia. Założył z góry, że jego 

grzechy i „uporczywe wady” stanowiły część jego tożsamości i że będzie musiał żyć z 

nimi już do końca.  

Po przyjęciu chrztu zmienił jednak zdanie: „Zmaza dawnych lat została zmyta. Światło 

z góry, spokojne i czyste, wlało się w moje serce. Wówczas, mocą Ducha Świętego 

doświadczyłem powtórnych narodzin i stałem się nowym człowiekiem. Nabrałem 

pewności co do rzeczy, w które niegdyś wątpiłem. To, co wcześniej zdawało się 

niemożliwe, stało się możliwe” (List do Donatusa, 5).  

Niemożliwe stało się możliwe nie tylko dla św. Cypriana, ale również dla ciebie, 

ponieważ ty także umarłeś i powstałeś do życia wraz z Chrystusem we chrzcie.  

Nie ma tu żadnej różnicy, gdyż Bóg nie ma względu na osobę. Każdy ochrzczony 

otrzymuje tego samego Ducha Świętego, tę samą łaskę, te same obietnice. Niech więc 

łaska tego wspaniałego sakramentu weźmie cię w posiadanie.  



 

 Przyjmując pokropienie wodą święconą w Okresie Wielkanocnym,  

odnawiaj w sobie postanowienie życia nowym życiem otrzymanym na 

chrzcie.  

 Wyznając w Credo jeden chrzest na odpuszczenie grzechów,  

proś Ducha Świętego o potrzebne łaski do walki z grzechem.  

 A wypowiadając „Amen” na końcu modlitwy eucharystycznej,  

włóż w to słowo całe swoje serce i całą duszę.  

Zostałeś złączony z Chrystusem w chrzcie i odtąd jesteś nowym stworzeniem! ▐ 


