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Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu 

chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój 

wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.  Lecz On rzekł do nich: 

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych 

sercach?  Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie 

się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy 

tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.  Lecz gdy oni z radości jeszcze nie 

wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu 

kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie 

znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić 

wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.  

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, 

 i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie,  w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 

grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami 

tego. 
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Gdzie znaleźć Jezusa? 

Z pewnością każdy z nas w różnych kazaniach czy konferencjach nieraz słyszał, że 

najważniejsze w wierze nie są dogmaty czy przepisy, ale spotkanie Jezusa i 

doświadczenie Jego bliskości.  

Być może więc wielu nosi w sobie pytanie:  

 Co to znaczy i gdzie Go spotkać?  

Dzisiejsza Ewangelia daje nam cztery odpowiedzi, pokazując  

bardzo konkretne miejsca, w których można spotkać Jezusa.  

Oczywiście relacja z Bogiem to proces, ale by ją tworzyć, potrzebujemy właśnie 

takich jasnych wskazówek, jak to robić. A zatem po kolei.  

 Pierwsze miejsce spotkania Jezusa.  

Gdy czytam ten fragment Ewangelii św. Łukasza, przykuwa moją uwagę już sam 

jej początek, w którym mowa o tym, że Jezus przychodzi do swoich uczniów wtedy, 

gdy o Nim rozmawiają. Dwóch z nich wcześniej spotkało Jezusa w drodze do Emaus, 

jedli z Nim kolację i rozpoznali Go przy łamaniu chleba, a potem wrócili do 

pozostałych i opowiadali im o swoim doświadczeniu. Właśnie wtedy Jezus stanął 

pośrodku nich.  

Żeby więc spotkać Jezusa, by dotknąć Jego ran, zobaczyć Jego miłość,  

potrzeba kogoś, kto najpierw opowie nam o swoim spotkaniu z Nim.  

Nie chodzi tu jednak tylko o wysłuchanie czy przesłuchanie czyjegoś świadectwa. 

Wiara rodzi się i umacnia, gdy człowiek przebywa w środowisku ludzi, którzy 

prawdziwie spotykają Jezusa i wypełniają rozmowy z innymi tym doświadczeniem 

bliskości z Nim.  

Jedną z najpiękniejszych rzeczy, których doświadczam, mieszkając w klasztorze w 

Łodzi, jest fakt, że mam w nim braci, którzy niemalże ciągle rozmawiają o Bogu.  

Za każdym razem, gdy wracam do klasztoru z jakichś rekolekcji, które głosiłem, 

moi bracia pytają mnie, jak mi tam było z Panem Jezusem, co głosiłem o Nim, jak Go 

tam spotkałem, co się wydarzyło, jak widziałem Jego działanie.  



W ich pytaniach nie chodzi oczywiście o ładne miasta czy ciekawe krajobrazy, ale o 

doświadczenie spotkania z Nim. Można bowiem rozmawiać o rzeczach Bożych, ale 

jednocześnie nie rozmawiać o Bogu.  

Niestety żyłem też w takich miejscach i takich klasztorach, gdzie dużo rozmawiało 

się o rzeczach związanych z Bogiem, o teologii, o dogmatach albo o problemach 

duszpasterskich, ale nie o samym Jezusie.  

Dzisiejsza Ewangelia zaś przekonuje nas, że do spotkania z Jezusem potrzebne nam 

jest środowisko, które nie tyle porusza tematy wiary, ile dzieli się żywym 

doświadczeniem bliskości z Bogiem.  

Aby spotkać Boga, trzeba więc znaleźć takie życiodajne miejsce. Oczywiście 

najlepiej, gdyby takim miejscem była rodzina, ale wiemy, że w niewielu domach 

rozmawia się o relacji z Bogiem. Takim miejscem powinna być też każda wspólnota 

czy parafia, ale tu też bywa różnie.  

Jeżeli więc w miejscach, w których żyjemy, z wiarą jest słabo, nie ma tam ludzi, 

którzy spotykają Jezusa na co dzień, to może właśnie dlatego tak trudno wielu z nas 

uwierzyć i szczerze budować bliskość z Bogiem.  

Bardzo potrzebujemy rozmów o Nim, bo  

gdy dzielimy się doświadczeniem spotkania z Bogiem, On przychodzi.  

 

   Drugie miejsce spotkania Boga.  
 

Ewangelia podaje, że gdy apostołowie spotkali Jezusa, to cali byli zatrwożeni i 

zalęknieni, Jezus wręcz powiedział do nich : Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 

wątpliwości budzą się w waszych sercach?  

To Jego stwierdzenie od razu powinno nam przypomnieć inną scenę z Ewangelii, w 

której widzimy Maryję zmieszaną z powodu słów Anioła Gabriela podczas 

zwiastowania.  

 Co to znaczy dla nas?  

Otóż Jezusa spotyka się także na życiowych zakrętach i w niewiadomych, czyli w 

takich momentach, w których czujemy się totalnie zagubieni ( u niektórych – mam 

wrażenie – te momenty trwają większość życia).  

Ktoś może powiedzieć: „No dobrze, mam mnóstwo takich chwil i w żadnej z nich 

nie spotkałem dotąd Boga”. Dlaczego? Bo być może zabrakło otwartości na Jego 

działanie.  



W tak trudnych momentach życia, gdy wszystko się wali, szybko stwierdzamy, że 

Bóg sobie poszedł i zostawił nas. To nieprawda. On jest w samym środku tych 

naszych wszystkich rozwałek i tragedii życiowych, potrzeba w to uwierzyć i z takim 

przekonaniem stawiać czoła tym przeciwnościom.  

Jeśli założymy, że On nas opuścił, to nasze serca będą zamknięte na spotkanie z 

Nim.  

Ale jeśli zaczniemy podchodzić do życiowych burz i trzęsień ziemi z wiarą, że On 

tam jest – jak Maryja, która uwierzyła w słowa: Pan z Tobą (Łk 1,28) – to On da 

nam się spotkać właśnie tam.  

 

 Trzecie miejsce, w którym można spotkać Boga,  

wiąże się w dzisiejszej Ewangelii z pieczoną rybą, którą Pan Jezus zjadł, gdy 

spotkał się z uczniami.  

Bardzo lubię tę przyziemność Jezusa, który pokazał w ten sposób apostołom, że ma 

prawdziwe ludzkie ciało, posiadające układ trawienny, i gdy weźmie rybę do ust, to 

ona nie przeleci bezwiednie przez Niego i nie spadnie na podłogę, ale zostanie 

prawdziwie zjedzona.  

Tą swoją przyziemnością, tym, że nie zaczął od wyjaśniania uczniom zasad 

moralności i prawd teologicznych ( choć na to w stosownym czasie też było miejsce), 

Jezus pokazał, że kolejną przestrzenią spotkania Go jest nasza zwykła, ludzka 

codzienność.  

Jeśli więc chcemy Go spotkać, to musimy nauczyć się wszystkie codzienne 

czynności, zdarzenia i sprawy przeżywać razem z Nim.  

 

Jezusa spotykają ci, którzy nieustannie w swojej głowie i w swoim sercu są z Nim, 

którzy jadą tramwajem i są z Jezusem, którzy idą na uczelnię i tam też są z Nim, ciągle 

go szukają i nieustannie, we wszystkich działaniach i słowach przywołują go w 

myślach.  

Trzecim sposobem spotkania Boga jest  

nasączanie Nim swojej codzienności, widzenie Go na każdym kroku.  

Sam próbuję tak żyć i potwierdzam, że to się naprawdę dzieje. Na co dzień 

doświadczam wszędzie Jego obecności, czy coś czytam, gdy szykuję obiad, gdy 

prowadzę samochód, czy gdy idę na burgera do Mc Donalda, On wszędzie tam jest.  

 



   I czwarte miejsce, które jest od nas niezależne, choć dla 

nas dostępne.  

Święty Łukasz pisze, że gdy Jezus przebywał z uczniami, w pewnym momencie 

oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.  

 Co to znaczy dla nas?  

Jest też taki sposób spotkania Boga, w którym to On sam przychodzi i daje się nam 

poznać, sam oświeca nasze serca, byśmy widzieli, że jest blisko.  

Co ważne, to nie jest pierwszy sposób Jego przychodzenia, ale kolejny, następujący 

po trzech pozostałych.  

Aby otworzyć się na ten ostatni sposób Bożego przyjścia do nas,  

 warto najpierw szukać Go w środowisku ludzi wierzących,  

 warto próbować widzieć Go w różnych zamieszaniach i 

trudnościach życiowych,  

 a także dostrzegać Jego obecność w zwyczajności i prostocie życia 

codziennego.  

Gdy bowiem tak Go poszukujemy,  

stwarzamy Bogu przestrzeń, w którą On może wlać doświadczenie 

spotkania ze sobą. 

To są cztery miejsca spotkania Boga, które opisuje dzisiejsza Ewangelia, ale 

oczywiście nie jest to lista kompletna, bo miejsc spotkania Boga jest znacznie więcej.  

Może jednak warto zacząć szukać tych czterech, by mogło wydarzyć się w nas 

także to, o czym mówią ostatnie słowa Jezusa: Wy jesteście świadkami tego.  

Wracamy więc do punktu wyjścia i tak jak kiedyś ktoś opowiadał nam o swoim 

spotkaniu z Bogiem, tak my, mając doświadczenie bliskości z Nim, będziemy mogli 

być dla kogoś Kościołem, wspólnotą, rodziną, która opowie o tym, jak Go znaleźć.  

Jeśli więc ktoś z nas ma już doświadczenie życia z Jezusem, to  

może najwyższy czas, by zacząć „być zaczynem” i innym opowiadać o 

Nim, 

by coraz więcej ludzi mogło Go spotkać, a potem być dla innych świadkami tego, 

że On żyje. 

  

 



I czytanie :  (Dz 3, 13–15) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, 

Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił 

Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie 

dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my 

jesteśmy świadkami. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Trzeba było, by się wypełniły proroctwa... 

 

 „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych Ojców”.  

Apostoł często przywołuje wspomnienie dawnych patriarchów, aby oddalić 

jakiekolwiek podejrzenie głoszenia jakiejś nowej wiary. I tak jak w pierwszej mowie 

cytował Dawida, tak w tej wspomina Abrahama i jego potomków.  

 „Wsławił Syna swego Jezusa”.  

Zawsze ta sama pokora jaka była na początku, następnie jednak kładzie nacisk na 

winę Żydów, ostro ich potępiając i nie mówiąc już w słowach ukrytych, jak to czynił 

poprzednio. Jego celem jest położyć nacisk na ich nawrócenie, bo bardziej otwarcie 

potępia ich bogobójstwo. Pobudza ich uwagę: „Wsławił swego Syna Jezusa, którego 

wy wydaliście i którego zaparliście się przed Piłatem", który sądził, że powinien On 

zostać wypuszczony i uniewinniony. Jesteście więc winni podwójnej zbrodni, bo Piłat 

chciał Go uwolnić uniewinnionego, a wy temu sprzeciwiliście się.  

 „Zaparliście się świętego sprawiedliwego, a wyprosiliście 

ułaskawienie mordercy, zabiliście Dawcę Życia, ale Bóg Go 

wskrzesił z martwych, a my jesteśmy świadkami Jego 

zmartwychwstania”.  

To tak, jakby powiedział: od Jezusa woleliście znakomitego złodzieja. Był to 

bardzo ciężki zarzut, a ponieważ miał ich pod ręką, mocno ich naciska: „Zabiliście 

Dawcę Życia, ale Bóg Go wskrzesił z martwych”.  



Tu wskazuje na prawdę o zmartwychwstaniu, i aby uprzedzić zarzut – na jakich 

dowodach opiera się to twierdzenie – nie cytuje bynajmniej proroków, ale swoje 

własne świadectwo, bo jest ono godne wiary.  

Pierwszy raz, gdy mówił o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, powołał się na 

autorytet Dawida, tu zaś stawia samego siebie jako świadka, opierając się także jednak 

na kolegium apostolskim: „My jesteśmy – mówi – świadkami Jego zmartwychwstania 

przez wiarę w Jego imię, że Jego moc uzdrowiła tego człowieka, którego tu widzicie               

i którego znacie. Ale ponieważ ich surowo zganił, pokazując chwalebnego                                 

i zmartwychwstałego tego Jezusa, którego zabili, spieszy, aby złagodzić swoje słowa                 

i otwiera drogę do pokuty.  

„A teraz, moi bracia wiem, że uczyniliście to przez niewiedzę podobnie jak i wasi 

przełożeni”. Stawia więc przed nimi podwójne usprawiedliwienie: najpierw ich własną 

niewiedzę, a następnie przykład ich przywódców.  

Podobnie Józef mówił do swoich braci: „Bóg mnie posłał przed was” (Rdz 45, 5).  

I co więcej, to co, już uprzednio zaznaczył w słowach:  

 „Został wydany dzięki planowi i z przewidzeniu Boga” (Dz 2, 23), rozwija 

w słowach:  

 „Pan wypełnia to, co zapowiedział przez usta swoich proroków, że 

Chrystus ma cierpieć”.  

To było jakoby uwolnienie ich od winy, pokazując im, że nie uczynili nic innego, 

jak tylko wypełniali wolę Bożą. A mówiąc „wedle tego, co było przepowiedziane”, 

przypomina pobocznie zarzuty, które kierowali pod adresem Jezusa:  

„Niech Go Bóg uwolni, jeśli chce, bo On mówił: «Jestem Synem Bożym. Ufał 

Bogu, niech teraz zstąpi z krzyża»” (Łk 23, 35).  

Nuże, głupcy, czy może sądziliście, że zstąpi na wasze gorzkie wyrzuty? Na pewno 

nie!  

Ale trzeba było, aby to przyszło, aby wypełniły się proroctwa. Tak więc Jezus 

Chrystus nie zstąpił oczywiście z krzyża, i to nie przez swoją niemoc, ale właśnie 

dzięki swojej mocy!  

Te więc usprawiedliwienie apostoł przedstawił swoim słuchaczom, aby je gorliwie 

przyjęli, mówiąc: „Bóg więc wypełnił to, co powiedział” – a odnosi to wszystko do 

wypełnienia swojej woli: „Czyńcie pokutę i nawracajcie się”.  

 

 

 



 

Nowe niebo i nowa ziemia 

 
 

Bóg odnowi wszystko w Chrystusie 

 

Ś w. Jan w księdze Apokalipsy szczegółowo opisuje wizję nieba, którą otrzymał 

od Boga. Widział w niej wspaniały tron otoczony szmaragdową tęczą i Zasiadającego 

na nim, a także siedem lamp ognistych i cztery Istoty żyjące, a przed tronem morze 

jakby ze szkła. Słyszał też głos podobny do dźwięku trąby i odgłosy grzmotu.  



Na dwudziestu czterech tronach zasiadało dwudziestu czterech Starców, którzy 

oddawali chwałę Panu i rzucili swoje wieńce przed Nim w geście uwielbienia (Ap 4,1-

11).  

Wszystkie te obrazy, przy całej swojej wspaniałości, są zaledwie próbą wyrażenia 

ludzkim językiem tego, co niewyrażalne. Kościół próbuje ubrać to w słowa, nauczając, 

że niebo  

 „jest szczęśliwą wspólnotą tych wszystkich, którzy są doskonale 

zjednoczeni z Chrystusem”. Niebo  

 „przekracza wszelkie możliwości naszego zrozumienia                                      

i wyobrażenia”, ale wiemy, że  

 „jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, 

stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia” (KKK, 1026,1027,1024)  

Taki jest nasz ostateczny cel, który mamy nadzieję osiągnąć.  

Chociaż tu, na ziemi, spotykają nas cierpienia, a ostatecznie śmierć, nasza wiara nie 

jest daremna.  

Największym pragnieniem Boga jest to, abyśmy z Nim żyli na wieki.  

Umożliwił nam to przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, Jezusa 

Chrystusa. A co najlepsze, nadzieja ta dotyczy nie tylko nas. Radość, jaką przeżyjemy 

w niebie, będzie wypływać nie tylko ze zjednoczenia z Bogiem, ale także ze 

zjednoczenia z tymi, których kochamy – a także ze wszystkimi naszymi braćmi i 

siostrami w Chrystusie!  

Nie będziemy w wieczności cieszyć się swoim szczęściem sami, ale będziemy je 

przeżywać wraz ze wszystkimi wierzącymi, którzy przed nami odeszli do Pana.  

 

▌ UMARLI  ZMARTWYCHWSTANĄ  
 

Nasze wyobrażenia o wspaniałości i pięknie nieba nie dają jeszcze pełnego obrazu 

tej nadprzyrodzonej rzeczywistości. Zmartwychwstanie Jezusa nie tylko otworzy nam 

niebo kiedyś w przyszłości.  

Ponieważ On powstał z martwych, nie musimy już tak bardzo obawiać się śmierci. 

Nie wiemy, kiedy przyjdzie powtórnie, ale gdy przyjdzie, nasze zniszczalne ciała staną 

się niezniszczalne (1 Kor 15,42-43; KKK, 1038).  

 

 



Powstaniemy z martwych tak jak On. Otrzymamy niezniszczalne, chwalebne ciała 

podobne do Jego zmartwychwstałego ciała, a nasze serca zostaną oczyszczone z 

wszelkiego grzechu, smutku i cierpienia. Doświadczymy wreszcie – w naszych 

własnych ciałach – wypełnienia obietnicy, że śmierci już nie będzie!  

Wiara w ciała zmartwychwstanie nie przychodzi nam łatwo. 

Może nawet niedowierzamy, że ciało, które doznało już rozkładu, może zostać 

odtworzone na nowo.  

Nawet pierwsi chrześcijanie zmagali się z tą nauką (1 Kor 15,12).  

Paweł nauczał, że nasze zmartwychwstanie jest bezpośrednio związane ze 

zmartwychwstaniem Jezusa. Pisał: „Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i 

Chrystus nie zmartwychwstał” (1 Kor 15,16).  

Innymi słowy, jaki sens miałoby zmartwychwstanie Jezusa w ciele, gdyby nie 

zamierzał on wskrzesić także i nas, swoich umiłowanych dzieci, abyśmy z Nim żyli na 

wieki? Nie wiemy dokładnie, jakie będzie to niezniszczalne ciało, ale Pismo Święte 

daje nam kilka wskazówek.  

Zmartwychwstałe ciało Jezusa było pod niektórymi względami podobne do 

naszego.  

 Można go było dotknąć. Tomasz mógł dotknąć palcem ran Jezusa i włożyć 

rękę do Jego boku (J 20,27).  

 Jezus zjadł nawet w obecności uczniów pieczoną rybę (Łk 24,42-43).  

Ale jednocześnie Jego ciało różniło się od naszego.  

W Ewangeliach czytamy, że  

 Jezus był w stanie przechodzić przez zamknięte drzwi (J 20,19), a kiedy 

indziej, że  

 w jednej chwili zniknął z oczu swoim rozmówcom (Łk 24,31).  

Nie wiemy, czy po powstaniu z martwych będziemy mogli robić dokładnie to samo 

co On, ale wiemy, że nasze ciała będą doskonałe i nieśmiertelne. A to znaczy, że nie 

będziemy już ani chorować i cierpieć, ani się starzeć.  

 

▌ NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA  
 

A oto inna ważna wskazówka – kiedy Jezus przyjdzie powtórnie i podniesie z 

martwych nasze ciała, będziemy żyć w „niebie nowym i ziemi nowej” (Ap 21,1).  



Św. Jan opisuje niebiańskie miasto Jeruzalem „zstępujące z nieba od Boga, 

mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, 

jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu” (Ap 21,10-11).  

Jan maluje przed nami przepiękny, pełen nadziei obraz. Na Sądzie Ostatecznym 

wszelkie zło świata zostanie naprawione, a królestwo Boże zapanuje na wieki na 

odnowionej ziemi. Niebo i ziemia złączą się ze sobą, tworząc nasz nowy i wieczny 

dom.  

Kościół naucza: „Pismo Święte nazywa to tajemnicze odnowienie, które 

przekształci ludzkość i świat, «nowym niebem i nową ziemią» (2 P 3, 13).  

Będzie to ostateczna realizacja zamysłu Bożego, «aby wszystko na nowo 

zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi»” 

(KKK, 1043; Ef 1,10).  

Widząc Miasto Święte zstępujące z nieba, Jan słyszy donośny głos wołający: „Oto 

przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On 

będzie „BOGIEM Z NIMI” (...) bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21,3-4).  

Tak więc nie tylko my sami zostaniemy przemienieni, ale również cały nasz świat!  

Jak pisał św. Paweł, całe stworzenie, które „aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach 

rodzenia (…) zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i 

chwale dzieci Bożych” (Rz 8,21-22).  

 Czy wyobrażasz sobie świat bez trzęsień ziemi, huraganów, suszy, powodzi, 

epidemii czy klęski głodu?  

 Świat, nad którym nigdy już nie zawiśnie groźba pandemii?  

 Świat, w którym wszyscy żyjemy w jedności, w którym nie ma wojen ani 

rozłamów na tle etnicznym, klasowym, rasowym czy jakimkolwiek innym?  

Taki właśnie świat obiecał nam Bóg i tego dokonał Jezus przez swoje 

zmartwychwstanie. Ten wspaniały obraz jest podstawą nadziei, z jaką patrzymy na ten 

świat.  

Na końcu czasów Bóg naprawdę odnowi wszystko, w tym także ciebie –              

i naprawi to, co było złe. 

 

 ▌ NADZIEJA, KTÓRA NIE ZAWODZI  

 

Grzech i konflikty, choroby i śmierć są mocno obecne w świecie, ale nie do nich 

należy ostatnie słowo. Już teraz, prowadząc swoje zwyczajne życie tu, na ziemi, 

wiemy, że Chrystus jest z nami. Jezus wybawił nas od grzechu.  



Udzielił nam misji budowania swego królestwa na ziemi i możemy mieć pełną 

ufność, że w dniu ostatecznym dokończy dzieło, które rozpoczął.  

Jak sam powiedział: „Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił 

z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym”    

(J 6,39).  

W cyklu katechez o nadziei chrześcijańskiej papież Franciszek powiedział, że 

choć widzimy grzech świata, to wiemy, że zostaliśmy zbawieni przez Boga.                                     

I już dostrzegamy wokół siebie oznaki zmartwychwstania:  

„Chrześcijanin nie żyje poza światem, potrafi rozpoznać w swoim życiu i w tym, co 

go otacza znaki zła, egoizmu i grzechu. Jest solidarny z tymi, którzy cierpią, z tymi, 

którzy płaczą, z tymi, którzy są usunięci na margines, z tymi, którzy czują się 

zrozpaczeni… Ale jednocześnie chrześcijanin nauczył się odczytywać to wszystko 

oczyma Paschy, oczyma Chrystusa Zmartwychwstałego. Zatem wie, że przeżywamy 

czas oczekiwania, czas tęsknoty, która wykracza poza teraźniejszość, czas 

wypełnienia. W nadziei wiemy, że Pan chce ostatecznie uleczyć swoim miłosierdziem 

zranione i upokorzone serca, a także to wszystko, co człowiek oszpecił w swojej 

bezbożności, i że w ten sposób odrodzi On nowy świat i nową ludzkość, ostatecznie 

pojednane w Jego miłości” (Audiencja Generalna, 22.02.2017)  

 

W tym czasie oczekiwania nie wolno nam się zniechęcać, niezależnie od tego, co 

widzimy wokół nas.  

Ożywiajmy w sobie nadzieję – nie tylko na nasze osobiste zbawienie, ale także na 

zbawienie naszych bliskich i całego świata.  

Bóg zapoczątkował swój plan ocalenia ludzkości, gdy zawarł przymierze z 

Abrahamem i gdy Izrael stał się narodem wybranym. W tym narodzie przyszedł na 

świat Jezus jako Pan i Zbawiciel.  

Bóg obiecuje, że gdy On powróci, zostanie wypełniona obietnica wyzwolenia 

całego stworzenia z grzechu i śmierci.  

Jest to nadzieja, którą możemy nieść tym wszystkim, którzy cierpią, wszystkim 

spragnionym miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości. Obyśmy stali się Bożymi 

wysłannikami niosącymi nadzieję tym, do których Bóg nas pośle. ▐ 

 

 


