
 

     

VI Niedziela Wielkanocna   
 

J 14, 15-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 

 

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.  

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, 

aby z wami był na zawsze - 

Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy 

Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.  

    Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.  Jeszcze chwila, a świat nie 

będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie.  

    W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma 

przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 

umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. 

  

 

 
 

Ks. dr hab. Robert Głuchowski  z "Kręgu biblijnego nr 33" wyd. Biblos 
 

 

Łaska ojcostwa 
 

Perykopa,  J 14, 14 - 21, jest częścią Mowy pożegnalnej Jezusa, którą wypowiada On 

do uczniów podczas ostatniej wieczerzy. W Ewangelii św. Jana to bardzo obszerny tekst. 

Stanowi on swoisty testament Chrystusa. Jednym z tematów, które w owej mowie (J 13, 1 

- 16, 33) są podejmowane, jest miejsce i rola Ducha Świętego w życiu uczniów i całego 

Kościoła. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 38 

 



Uczniowie są zatrwożeni zbliżającym się momentem odejścia Mistrza (J 14, 1.27). On 

ma jednak dla uczniów pocieszającą nowinę: "Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was" 

(J 14, 18). Powrót ten nie będzie polegał tylko na ukazaniu się Zmartwychwstałego uczniom, 

ale będzie miał charakter wewnętrzny, niedostępny dla zmysłów. Uczniowie będą mogli 

"widzieć" Jezusa w sposób, w jaki "świat" nie jest w stanie Go zobaczyć, a mianowicie 

oczami wiary (J 14, 19 - 20). Powrót ten będzie dziełem Ducha Świętego. 
 

Dotąd Duch Święty przebywał wśród uczniów, spoczywając na osobie Jezusa, natomiast 

po ponownym Jego przyjściu będzie w nich (J 14, 16-17). Zadaniem Ducha Świętego będzie 

przypominanie uczniom tego wszystkiego, co powiedział Jezus. Przez obecność Ducha w 

uczniach sam Jezus wraz z Ojcem będzie na nowo w nich obecny. Będzie to jednak obecność 

w Duchu, która umożliwi im nowy sposób "widzenia" Jezusa (J 14, 19). 
 

Nim jednak padnie pierwsza obietnica dotycząca przyjścia Ducha Świętego, Jezus 

zapewni uczniów: "O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię"            

(J 14, 14). Podobne zapewnienia znajdujemy również w ewangeliach synoptycznych (np. Mk 

11, 22 - 24), ale w Ewangelii św. Jana - właśnie w Mowie pożegnalnej - spotykamy je aż 

siedem razy (J 14, 13.14; 15, 7. 16; 16, 23.24.26).  
 

Co ważne, w każdej z tych obietnic znajduje się odniesienie do imienia Jezusa, 

czyli do Jego osoby, gdyż imię jest tu synonimem osoby.  
 

Wierzący będą wysłuchani dlatego, że są oznaczeni tym imieniem. 
 

Jednak nie jest to działanie czysto mechaniczne, zakłada bowiem posłuszeństwo 

Mistrzowi i służbę Jego objawieniu. Jezus będzie czynił to, o co uczniowie będą Go prosić, 

aby objawienie Ojca dokonywało się z mocą,  
 

skuteczność jednak działania uczniów  

będzie zależna od stopnia ich zjednoczenia z Mistrzem. 
 

Potrzebę zjednoczenia z Mistrzem przez posłuszeństwo Jego słowu podkreśla 

następny werset (J 14, 15).  

Jezus obiecuje Ducha Świętego nie wszystkim, ale tym, którzy Go miłują, a miłość ku 

Niemu przejawia się w zachowywaniu Jego przykazań (J 14, 14.21), czyli  w zachowywaniu 

Jego nauki. Praktyka chrześcijańskiego życia jest koniecznym warunkiem daru 

Parakleta, ale z drugiej strony Duch będzie uczniom w niej pomagał. Owocem tego 

będzie umiłowanie uczniów przez Ojca i Jezusa (J 14, 21). 
 

W J 14, 16 pojawia się pierwsza z pięciu wypowiedzi na temat Ducha - Parakleta 

(dalsze są w J 14, 26; 15, 26; 16, 7 - 11. 12 - 15).  
 

 Co ważne, tylko w Ewangelii św. Jana Duch Święty jest określony mianem Parakleta.  

 



Termin ten (gr. parakletos) jest rzeczownikiem od czasownika w stronie biernej 

parakaleo, który ma szerokie pole znaczeniowe: "wzywać", "prosić", "przywoływać na 

pomoc", "pocieszać", "błagać", "dodawać otuchy". Ze względu na owy szeroki zakres 

semantyczny większość tłumaczeń zachowuje oryginalne brzmienie tego terminu. Można 

powiedzieć, że jest on w pewnym sensie nieprzetłumaczalny, a każde tłumaczenie mocno 

zawęża jego znaczenie (Najczęściej w polskich tłumaczeniach odnajdziemy termin 

"Pocieszyciel" - Biblia Tysiąclecia, Biblia Wujka).  
 

W Starym Testamencie funkcję wstawienniczą i pośredniczącą spełniali różni ludzie 

poświęceni Bogu. Taką funkcję pełnili na przykład Abraham (Rdz 19, 23 - 33), Mojżesz   

(Wj 32, 11- 14), Samuel (1 Sm 7, 8n.) czy Jeremiasz (Jr 14, 7 - 9). Natomiast w apokryfach 

Starego Testamentu jako pośrednik między Bogiem i człowiekiem występuje anioł (etiopska 

Księga Henocha 40, 6nn.), a najczęściej Michał. W Nowym Testamencie pośrednikiem 

między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus lub Duch Święty. 
 

W starożytności w języku prawniczym terminem parakletos oznaczano osobę, która 

wspomagała oskarżonego w procesie sądowym, a więc spełniała rolę współczesnego 

adwokata. W języku religijnym natomiast terminem tym oznaczano orędownika u Boga. 

Dlatego też komentatorzy podkreślają dwojaką funkcję Parakleta.  

Jedni kładą nacisk na aspekt sądowniczy ("Duch przekona świat o sądzie"), inni w 

większym stopniu akcentują aspekt wstawienniczy. W żadnej jednak z wypowiedzi w 

czwartej ewangelii nie pojawia się wyraźnie zaznaczony aspekt wstawienniczy Ducha 

Świętego przed Bogiem. Obok funkcji sądowniczych teksty Janowe przypisują Mu funkcje 

nauczania, przypominania, wiążąc z misją głoszenia słowa Jezusa Chrystusa. 
 

Dalej trzeba zauważyć, że Jezus mówi o "innym Paraklecie". Jest On zatem następcą 

Jezusa. Dotychczasowym Parakletem był Jezus w swojej misji na ziemi. Po Jego 

uwielbieniu rolę Parakleta w stosunku do uczniów na ziemi podejmie Duch Święty. 
 

➢ Co ma na myśli Jezus, obiecując uczniom, że będzie prosił Ojca, a da im Ducha 

Prawdy (J 14, 16), którego nie może przyjąć świat?  
 

Tę prośbę Jezusa teologia wschodnia nazywa pierwszą epiklezą. Ducha tego nie 

może przyjąć świat, ponieważ Go "nie widzi ani nie zna" (J 14, 17). Motyw świata jest 

stale obecny. Do niego też odnosi się stwierdzenie z J 16, 11 ("Władca tego świata został 

osądzony"). Przeciwieństwem świata są uczniowie, którzy przyjmują Parakleta. Będzie On w 

nich na stale przebywał (J 14, 16). 
 

 Zadanie Ducha będzie polegać na "nauczaniu i przypominaniu" tego 

wszystkiego, co Jezus mówił do uczniów.  

 

Paraklet będzie więc znajdował się całkowicie w służbie                                      

ewangelicznego orędzia Jezusa. 



Jest to fundamentalne zadanie Ducha Parakleta w stosunku do Jezusa i do prawdy przez 

Niego objawionej. Sam Jezus jest bowiem wewnętrznie związany z prawdą.  
 

❖ Celem posłannictwa Jezusa jest danie świadectwa prawdzie: "Ja się na to narodziłem 

i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest                  

z prawdy, słucha mego głosu" (J 18, 37).  

❖ Chodzi tu jednak jeszcze o coś więcej. Jezus nie tylko jest świadkiem prawdy, ale On 

sam jest Prawdą: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem" (J 14, 6). 

❖ Osoba Jezusa jest objawieniem Ojca tak doskonałym, że miał prawo mówić:                 

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

Jak za swego życia ziemskiego Jezus objawiał Ojca, tak teraz, po odejściu Jezusa do 

chwały, Duch Paraklet objawia Jego samego i prawdę przez Niego objawioną (J 16, 13).  
 

Duch Prawdy nie będzie objawiał prawdy nowej, lecz powtórzy to, co usłyszy od 

Jezusa. Zadanie Ducha w stosunku do Jezusa jest analogiczne, jak Jezusa w stosunku do 

Ojca. Również Jezus nie mówił od siebie samego, lecz przekazywał to, co usłyszał od Ojca  

(J 22, 44; 14, 10).  
 

A więc Duch Paraklet nie objawi uczniom nowej prawdy, lecz przypomni prawdę 

objawioną przez Jezusa. Jego misja polega na interpretacji prawdy objawionej przez Jezusa. 

Ma ona służyć głębszemu jej zrozumieniu. Duch dokona tego w sercach uczniów i ich 

sumieniach. Sprawi, że prawda stanie się prawdą ich życia. Duch będzie dokonywał tego 

dzieła aż do końca czasów. 
 

Podsumowując wątek dotyczący przyjścia Ducha Prawdy, Jezus mówi o "owym dniu": 

"W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was"                

(J 14, 20).  
 

Zwrot "ów dzień" przywołuje motyw "dnia Pańskiego" z tradycji prorockiej Starego 

Testamentu. Jest to dzień, w którym Pan przychodzi, aby objawić swoją chwałę i aby zbawić 

człowieka.  
 

W ustach Jezusa "ów dzień" to dzień zmartwychwstania, w którym 

Zmartwychwstały Pan ukaże się wszystkim swoim uczniom, aby przekazać im swojego 

Ducha (J 20, 19 - 23).  

 

Jest to dzień, w którym skończą się ciemności nocy i zacznie świecić światło dnia bez 

zachodu. 

 

 

 



I czytanie :  Dz 8, 5-8. 14-17   (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

 

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa.  Tłumy słuchały z uwagą i 

skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił.  Z wielu bowiem opętanych 

wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych 

zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.  

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, 

wysłali do niej Piotra i Jana,  którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha 

Świętego.  Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana 

Jezusa.  

Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni 

otrzymywali Ducha Świętego. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢   Św. Beda Wielebny 
 

Misja w Samarii 
 

➢ „Wszyscy apostołowie rozproszyli się w krainie Judei i w Samarii”. 

 [I stało się] to, co Pan wskazał; „Skoro będą was prześladować w jednym mieście, 

uciekajcie do innego [miasta]” (Mt 10, 23). 

Z jego bowiem postanowienia stało się tak, że prześladowanie stało się przyczyną 

zasiewu Ewangelii.  

➢ „Filip zstąpił do pewnego miasta w Samarii i głosił im Chrystusa”.  

Spośród tych, którzy rozproszyli się [czyli apostołów] on był, pierwszym, który głosił 

[Chrystusa] w Samarii, i tak zaczęła się zapowiedź, którą Jezus dał apostołom: 

„Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii” (Dz 1, 5).  

➢ „I tłumy słuchały uważnie tego, co do nich mówił Filip”.  

Z tego wydarzenia i z dziejów kobiety Samarytanki (J 4, 7n) wynika, że ludzie w 

Samarii mieli ducha chętnego do przyjęcia wiary...  

 



➢ „Wysłali do nich Piotra i Jana”.  

Arator dobrze to wyjaśnia: „Piotr często brał za towarzysza Jana, ponieważ człowiek 

dziewiczy bardziej podoba się Kościołowi”. Zauważmy jednak, że Filip, który głosił 

Ewangelię w Samarii, należał do grupy Siedmiu [diakonów]. Gdyby bowiem był 

apostołem, mógłby sam wkładać [na ochrzczonych] ręce, aby i oni otrzymali Ducha 

Świętego. To może jednak czynić tylko biskup.  

 

➢   "Tradycja apostolska"1 
 

Chrzest i włożenie rąk 

 

Diakon schodzi z nim do wody [baptysterium] i mówi do niego, pomagając mu, aby 

powiedział:  

„Wierzę w jedynego Boga Ojca Wszechmogącego (i w jednorodzonego Syna Jezusa 

Chrystusa Pana naszego, i w Ducha Świętego ożywiającego wszystko, w Trójcę 

konsubstancjalną, jedno Bóstwo, jedno panowanie, jedno królestwo, jedną wiarę, jeden 

chrzest w świętym i apostolskim Kościele i jedno życie wieczne. Amen."  

I ten który przyjmuje [chrzest] mówi, wedle tego wszystkiego: „Wierzę” w ten sposób. 

A ten, który udziela [chrztu], kładzie swoją rękę na głowę przyjmującego [chrzest] i 

zanurza go trzy razy, gdy ten powtarza to za każdym razem.  

A potem znowu mówi do niego: „Czy wierzysz w Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

jedynego Syna Ojca, który stał się w sposób cudowny, w nie do zrozumienia jedności z 

Duchem Świętym, w łonie świętej Dziewicy Maryi, bez nasienia męża, i który został za 

nas ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem, umarł dobrowolnie za nas, a trzeciego dnia 

zmartwychwstał i uwolnił tych, którzy byli uwięzieni, wstąpił na niebiosa, siedzi po 

prawicy Ojca dobrego na wysokościach; i który znowu przyjdzie sądzić żywych i 

umarłych wedle swego objawienia i swego królestwa. I czy wierzysz w świętego, 

dobrego i ożywiającego Ducha oczyszczającego wszystko, i w święty Kościół”?  

I znowu mówią: „Wierzę”.  

I wychodzi z wody [baptysterium] i namaszcza go kapłan olejem dziękczynienia, 

mówiąc: „Namaszczam cię świętym olejem w imię Jezusa Chrystusa”.  

Tam namaszcza innych pojedynczo, i odziewa w ich szaty pozostałych, i wchodzą do 

Kościoła.  

 
1  Dzieło greckie, niezachowane w oryginale, przypisywane Hipolitowi Rzymskiemu (II/III w.), 

zawiera cenne przepisy liturgiczne z II w. 



I biskup nakłada ręce na nich ochotnie, mówiąc: „Panie Boże, który uczyniłeś ich 

godnymi przyjąć odpuszczenie grzechów w wieku przyszłym, uczyń ich godnymi tego, 

by zostali napełnieni Duchem Świętym i ześlij na nich Twoją łaskę, aby Ci służyli 

według Twojej woli. Tobie niech będzie chwała: Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, 

teraz i zawsze i na wieki wieków”.  

I wylewa olej dziękczynienia na swoją rękę i kładzie rękę na głowie, mówiąc: 

„Namaszczam cię olejem świętym w Bogu Ojcu Wszechmogącym, i w Jezusie 

Chrystusie, i w Duchu Świętym”.  

 

 

Owoce chrztu 

 

 

 

Życie chrześcijańskie 

Przypomnij sobie raz jeszcze wszystkie wspaniałe prawdy dotyczące sakramentu 

chrztu.  

 Umarliśmy wraz z Chrystusem.  

 Zostaliśmy oczyszczeni z grzechu pierworodnego.  

 Staliśmy się dziećmi Bożymi.  

 Zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i włączeni do Kościoła.  



Przypomnij też sobie obrazy ilustrujące moc chrztu: obmycie, oświecenie, powtórne 

narodziny, zwleczenie z siebie dawnego człowieka i przyobleczenie nowego.  

To niezwykła, przebogata rzeczywistość. Pytamy zdumieni: „Czy naprawdę to 

wszystko mi się przydarzyło?”.  

Jednak kiedy patrzymy na nasze życie, na nasze codzienne zmagania i potknięcia ta 

wspaniała rzeczywistość wydaje się odległa i nierealna, zbyt piękna, by była prawdziwa.  

➢ „Jaki to ma związek z moim życiem tu i teraz?  

➢ Co praktycznie zmienia w mojej codzienności fakt przyjęcia chrztu?” – pytamy.  

 

▌ PEWNOŚĆ BOŻEGO PRZEBACZENIA  

 

Kościół naucza, że „chrzest odpuszcza wszystkie grzechy, grzech pierworodny i 

wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech” (KKK, 1263).  

Jest to jeden z powodów, dla którego ochrzczony otrzymuje białą szatę – symbol 

czystości i godności tego, kto został obmyty z grzechu. Ale choćby nawet ta otrzymana 

na chrzcie czystość była największa, wie - my wszyscy, jak trudno jest ją utrzymać. 

Sakrament zmazuje grzechy i kary, lecz nie usuwa pokus. Dlatego wciąż upadamy w 

poważnych i drobnych sprawach.  

Ponieważ jednak zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa, możemy do Niego przychodzić, 

ilekroć tego potrzebujemy, a On obdarzy nas przebaczeniem i pokojem, niezależnie od 

tego, jak ciężkie były nasze upadki.  

Pan postarał się nawet o to, byśmy mieli całkowitą pewność Jego przebaczenia.                 

Czy istnieją bardziej pocieszające słowa niż te, które Jezus kieruje do nas przez usta 

kapłana na spowiedzi: „Ja odpuszczam tobie grzechy”?  

Sakrament pojednania obmywa nas do czysta; wychodzimy z konfesjonału tak czyści i 

niewinni, jakimi byliśmy w dniu naszego chrztu.  

Tak właśnie poczuła się Patrycja, kiedy przystąpiła do spowiedzi po wielu latach życia 

poza Kościołem. Jako młoda dziewczyna odeszła od Boga i wiary katolickiej. W tym 

czasie była w związku z mężczyzną, który nie chciał jej poślubić, kiedy więc zaszła w 

ciążę, dokonała aborcji. Po latach wyszła za mąż za dobrego człowieka, z którym miała 

trójkę dzieci. Wciąż jednak nie mogła zapomnieć o dziecku, które straciła podejmując 

decyzję o przerwaniu ciąży. Pomimo, wydawałoby się, udanego życia poczucie winy i 

żal bardzo jej ciążyły, nie mogła znaleźć pokoju.  

Pewnego razu pod wpływem impulsu weszła do kościoła. Akurat trwała Msza święta 

chrzcielna. Ksiądz mówił o niezatartym znamieniu, którym opieczętowuje nas chrzest. 

Cokolwiek byśmy zrobili, nic nie jest w stanie go wymazać (KKK, 1272).  



To był dla niej wstrząs. Uświadomiła sobie, że wciąż należy do Boga i do Kościoła. 

Nie było jeszcze za późno, wciąż mogła powrócić i błagać Go o przebaczenie! Szukała 

możliwości rozmowy z jakimś księdzem, w końcu umówiła się na spotkanie z 

proboszczem i przystąpiła do spowiedzi.  

Poczuła wielką ulgę, gdy wyznała grzech ciążący jej tyle lat i usłyszała słowa 

rozgrzeszenia. Chyba nigdy wcześniej nie czuła się tak lekka i wolna, jak wtedy, kiedy 

wychodziła po spowiedzi z kościoła. Jeszcze tego samego dnia przyjęła Jezusa w 

Eucharystii.  

▌ UFNY PRZYSTĘP DO BOGA  

 

Św. Paweł naucza, że w Jezusie „mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością, przez 

wiarę w Niego” (Ef 3,12), co oznacza, że możemy w każdej chwili stawać w obecności 

Boga.  

Nie musimy już martwić się tym, czy zasługujemy na Jego miłość. Nie musimy bać się 

potępienia. Wystarczy, że będziemy trzymać się prawdy o naszym chrzcie oraz 

uwierzymy, że Bóg jest naszym Ojcem.  

„Przystęp do Ojca” oznacza, że możemy nawiązać autentyczną, życiodajną relację              

z Bogiem, że, tak jak się to dzieje w każdej innej bliskiej relacji, możemy poznawać 

serce i myśli Boga. Możemy zwierzać Mu się z naszych myśli i trosk oraz otrzymywać 

od Niego miłość, wsparcie, wskazówki i pomoc.  

Złączeni z Chrystusem przez chrzest możemy zawsze przychodzić z Nim do Ojca i 

składać u Jego stóp nasze potrzeby. Możemy być pewni, że Bóg słyszy, gdy modlimy się 

do Niego za nas samych i za naszych bliskich. Marianna i Jakub przez całe lata modlili 

się o powrót swego syna do Kościoła. W końcu ogarnęło ich zniechęcenie, ponieważ ich 

syn nie wykazywał absolutnie żadnego zainteresowania ani Bogiem, ani Kościołem. 

Zaczęli wątpić w to, że Bóg rzeczywiście ich słucha.  

W tym czasie poznali inne małżeństwo, które również modliło się o powrót do 

Kościoła jednego ze swoich dzieci. Nowi znajomi powiedzieli, że pokładają nadzieję w 

chrzcie, jaki przyjęło przed laty ich dziecko. Skoro zostało ochrzczone, to jest w nim 

Boże życie, nawet jeśli obecnie wszystko temu przeczy. Modlili się stale o ożywienie 

łaski chrztu w swoim dziecku.  

Kiedy Marianna i Jakub usłyszeli o tym, z nową nadzieją powrócili do wytrwałej 

modlitwy. Pogłębiła się w nich także wiara w moc ich własnego chrztu. Do dziś trwają w 

modlitwie, ufając w ukryte działanie Boga i Jego obecność w życiu ich syna.  

 

 



▌ BRACIA I SIOSTRY W CHRYSTUSIE  

 

Od pierwszych wieków Kościół traktuje chrzest jako sakrament udzielany nie tylko 

dla dobra pojedynczej osoby, która go przyjmuje.  

Chrzest uwalnia od grzechu pierworodnego i wszelkich innych grzechów, jednoczy z 

Chrystusem, napełnia łaską uświęcającą i czyni świątynią Ducha Świętego, a także czyni 

nas członkami Kościoła − Ciała Chrystusa.  

Zostajemy włączeni w wielką rodzinę wierzących, braci i sióstr pochodzących ze 

wszystkich możliwych środowisk: „Ze źródeł chrzcielnych rodzi się jedyny Lud Boży 

Nowego Przymierza, który przekracza wszystkie naturalne lub ludzkie granice narodów, 

kultur, ras i płci: «Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby 

stanowić jedno Ciało» (1Kor 12,13)” (KKK, 1267).  

Relacje oparte na wspólnej wierze niosą szczególną łaskę wspierania się modlitwą i 

niesienia sobie nawzajem pociechy w trudnych chwilach. Jednak podobnie jak łaska 

chrztu, dar wspólnoty jest jak ziarno, które wyda plon wtedy, gdy będzie pielęgnowane.  

Lidia odkryła łaskę i dar wspólnoty dopiero po przejściu bolesnego rozwodu. Kiedy 

odszedł od niej mąż, sądziła, że już nigdy nie będzie szczęśliwa. Potem jednak w 

biuletynie parafialnym znalazła informację o wspólnocie Sychar − grupie wsparcia dla 

osób rozwiedzionych − i postanowiła spróbować. Kontakt z ludźmi, którzy przeżywali 

podobny ból z powodu rozpadu małżeństwa, okazał się dla niej ogromnym wsparciem.  

Jednak tym, co naprawdę zaskoczyło Lidię, były bliskie przyjaźnie, jakie nawiązała z 

kilkoma kobietami z grupy. Stały się one dla niej niczym koło ratunkowe, zawsze mogła 

liczyć na ich modlitwę, często też chodziła z nimi na Mszę lub wspólnie uczestniczyły w 

różnych wydarzeniach parafialnych. Dar wspólnoty pomógł jej nie tylko odzyskać sens 

życia, ale także pogłębić wiarę. 

 ▌ ŻYJ SWOIM CHRZTEM 

 

 Chrzest jest jak ziarno zasadzone w twoim sercu. Ma potencjał, by wyrosnąć na 

potężne, życiodajne drzewo. Zawiera w sobie wszystko, czeka jedynie na odpowiednie 

warunki, aby mogło wybuchnąć życiem. A wtedy zobaczysz, jak łaska chrztu działa i 

przemienia.  

A jakie warunki są odpowiednie?  

❖ Aktywna wiara,  

❖ wytrwała modlitwa,  

❖ łączność z Kościołem i  

❖ ufne posłuszeństwo Bogu.  



Dopóki te elementy, choć w minimalnym stopniu, nie wystąpią w twoim życiu, łaska 

chrztu pozostanie jedynie ziarnem.  

Znany pisarz katolicki G. K. Chesterton ujął to jeszcze inaczej. Powiedział, iż 

„problem” z chrześcijaństwem nie tyle polega na tym, że wypróbowano je i uznano za 

nieskuteczne, ile raczej na tym, że „uznano je za trudne i nie wypróbowano”.  

Modyfikując nieco to stwierdzenie, możemy powiedzieć, że chrześcijaństwo zostało 

wypróbowane, ale tylko częściowo, w oparciu o ograniczone siły naszej ludzkiej natury, 

a w o wiele mniejszym stopniu o łaskę, która spłynęła do naszych serc w sakramencie 

chrztu.  

W trwającym właśnie Okresie Wielkanocnym „wypróbuj” chrześcijaństwo na nowo.  

❖ Codziennie po przebudzeniu wyznaj Jezusowi, że wierzysz w Jego 

zmartwychwstanie.  

❖ Powiedz Mu – a co więcej, powiedz też samemu sobie – że we chrzcie 

powstałeś z martwych wraz z Nim.  

❖ Ogłoś, Jemu i sobie, że twoje grzechy są przebaczone, że masz przystęp do 

Boga i jesteś częścią Jego Ciała tu, na ziemi.  


