
 

IV Niedziela Wielkanocna  25 IV 2021 

Niedziela Dobrego Pasterza 
 

J 10,11-18 

 

 

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.  

Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc 

nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i 

rozprasza;  /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.  

 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,  podobnie 

jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne 

owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu 

mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja 

życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać.  

Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. 

Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od 

mojego Ojca. 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 

Krąg Biblijny  nr 34 

 



Biblia Nawarska - Pismo Święte Nowego Testamentu                                      

z komentarzem duchowym Wyd. Apostolicum, Ząbki 2020 

 

 J 10, 1-21 : 
 

Jan ukazuje, w jaki sposób możemy osiągnąć zbawienie dzięki wierze w Chrystusa i 

Jego łasce. 

Jezus jest  

 bramą, przez którą wchodzi się do życia wiecznego,  

 dobrym pasterzem, który nas prowadzi i oddaje za nas życie. 

W obrazach pasterza, owiec i zagrody przywołany zostaje jeden z ulubionych 

tematów nauczania proroków w ST:  

naród wybrany jest trzodą, a Pan jej pasterzem (por. Ps 23). 

Prorocy, zwłaszcza Jeremiasz i Ezechiel (por. Jr 23,1-6; Ez 34,1-31), wobec 

niewierności królów i kapłanów, których również określano mianem pasterzy, 

obiecują nowych pasterzy. 

Co więcej, Ezechiel wskazuje, że Bóg ma wzbudzić jednego pasterza na wzór 

Dawida, który będzie pasł Jego owce, aby były bezpieczne (Ez 34,23-31). 

Jezus przedstawia siebie jako dobrego pasterza, który dba o swoje owce. 

 
 

Wypełniają się więc w Nim dawne proroctwa. 

Katakumby Kaliksta (pod Rzymem) - jeden z "rysunków" naściennych  przedstawia  "Dobrego Pasterza" 



Sztuka chrześcijańska bardzo szybko zainspirowała się tym wzruszającym 

wizerunkiem i używała go do przedstawienia miłości Chrystusa do każdego 

człowieka. 

Aby lepiej zrozumieć słowa Jezusa z w. 3-5, wypada przypomnieć, że w tamtych 

czasach istniał zwyczaj gromadzenia o zmroku kilku stad w jednym miejscu.                      

Tam spędzały one noc pod opieką strażnika. O świcie każdy pasterz przychodził                     

i wpuszczony przez strażnika wołał swoje owce, które przyłączały się do niego                       

i wychodziły za nim z owczarni. 

Pasterz nawoływał je często, żeby słyszały jego głos, i szedł przed nimi, prowadząc 

je na pastwisko. 

Jezus wykorzystuje ten obraz, tak znany jego słuchaczom, żeby nauczyć ich ważnej 

rzeczy:  

wśród wielu obcych głosów trzeba rozpoznawać głos Chrystusa, ciągle 

przemawiający na nowo przez Magisterium Kościoła,  

                   i iść za nim, aby znaleźć obfity pokarm dla duszy. 

 

Słowa Jezusa mają szczególne znaczenie dla tych, którzy w Kościele pełnią urząd 

pasterzy. 

Jezus  "powiada: <Ja jestem dobrym pasterzem>, aby wskazać na cnotę 

miłości. Żaden bowiem pasterz nie jest dobry, jeśli nie działa przez miłość w jedności 

z Chrystusem i nie staje się przez to członkiem prawdziwego pasterza" (św. Tomasz 

z Akwinu, Komentarz do Ewangelii Jana, 1398). 

Chrystus stosuje do siebie obraz bramy (w.7), przez którą wchodzi się do owczarni, 

którą jest Kościół. Do tej zagrody wchodzą pasterze i owce. Powinni wchodzić przez 

bramę, którą jest Chrystus. 

"Chcąc dostać do was, to znaczy do waszego serca, Chrystusa wam głoszę; gdybym 

głosił co innego, to inną drogą chciałbym do was wstąpić. Chrystus jest więc dla mnie 

drzwiami do was. Przez Chrystusa wstępuję, nie do waszych mieszkań, lecz do serc 

waszych. Przez Chrystusa wchodzę, Chrystusa słuchaliście we mnie chętnie. Dlaczego 

słuchaliście we mnie chętnie Chrystusa? Bo jesteście owcami Chrystusa, jesteście 

kupieni krwią Chrystusa" (św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana 47,2). 

"Kościół jest owczarnią, której jedyną i konieczną bramą jest Chrystus. Jest również 

trzodą, której sam Bóg zapowiedział, że będzie jej pasterzem, i której owce, chociaż 

kierują nimi ludzie jako pasterze, nieustannie przecież prowadzi i żywi sam Chrystus, 

Dobry Pasterz i Najwyższy Pasterz, który życie swoje oddał za owce" (II Sobór 

Watykański, Lumen gencium 6). 



Dobry pasterz zna każdą ze swoich owiec i woła je po imieniu (w.14; por. w.3).  

W tej trosce o owce widzimy wezwanie do przyszłych pasterzy Kościoła, które 

objaśni św. Piotr: "Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod 

przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu; nie ze względu na brudny zysk, ale z 

oddaniem" (1 P 5,2). 

"Niech [prezbiterzy] pamiętają, że ich służba kapłańska [...] jest również - i to 

szczególnie - "przyporządkowana" jednej wielkiej trosce Dobrego Pasterza, która jest 

troską o zbawienie każdego człowieka. O tym musimy pamiętać wszyscy. Nikomu z 

nas nie wolno zasłużyć na nazwę <najemnika> - tego, "którego owce nie są 

własnością", tego, który "opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza". 

Najemnik zaś ucieka, bo "jest najemnikiem i nie troszczy się o owce". Troską zaś 

dobrego pasterza jest, aby "miały życie i miały je w obfitości", aby nikt z nich nie 

zginął, ale miał żywot wieczny. Trzeba, ażeby ta troska głęboko przenikała nasze 

dusze. Ażebyśmy nią żyli. Aby ona nadawała szczególny kształt naszej osobowości. 

Aby była podstawą naszej tożsamości kapłańskiej" (św. Jan Paweł II, List do 

kapłanów 7). 

Jak często w Ewangelii, mamy tu wyraźne odniesienie do odkupieńczej 

skuteczności ofiary Chrystusa (w.15-17). 

Jezus oddaje życie również za owce, które nie są z owczarni Izraela. Jego misja jest 

powszechna, ponieważ wzywa wszystkie dzieci Boże do jedności z Kościołem (w.16). 

Na zakończenie (w.19-21) ewangelista przedstawia różne reakcje słuchaczy na 

słowa Jezusa (por. 6,52; 7,12.25-27.31.40.43). 

Są one takie same w ciągu wieków. 

 

"Gdziekolwiek przeszedłeś, o Jezu, nie pozostało obojętne ani jedno serce.  

Albo Cię miłują, albo Cię nienawidzą" (św. Josemaria Escriva, Droga 687). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Tomasz z Akwinu 

 

Dobry pasterz 
 

 „Jam jest dobry pasterz” (J 10, 11nn).  Rzecz oczywista, że przysługuje Jezusowi 

tytuł Dobrego Pasterza, bo tak jak pasterz rządzi trzodą i pasie ją, a wierni przez Chrystusa 

są karmieni duchowym pokarmem  i ożywiani Jego krwią i Jego ciałem.  
 

 „Byliście niegdyś jak owce bez pasterza, ale teraz nawróciliście się do pasterza  

i biskupa dusz waszych” (1 P 2, 25); 

 „Jak pasterz pasie swoją trzodę” (Iz 40, 11). 
 

 Ale dla odróżnienia od złego pasterza i złodzieja dodaje: „dobry”. Dobry, bo spełnia 

urząd pasterza, podobnie jak dobrym żołnierzem nazywa się tego, który spełnia swoje 

żołnierskie obowiązki.  

Lecz – jak Chrystus powiedział uprzednio – że pasterz wchodzi przez bramę, i dalej, 

że On jest właśnie bramą, tak tu stwierdza, że On jest pasterzem, z czego wynikałoby, że 

wchodzi sam przez siebie. I tak jest, bo siebie objawia i przez siebie samego poznaje Ojca 

– my natomiast wchodzimy przez Niego, bo przez Niego otrzymujemy błogosławieństwo.  
 

Lecz bacz dobrze: nikt inny nie jest bramą jak tylko On, bo nikt nie jest światłem 

prawdziwym, ale otrzymuje je przez uczestnictwo, jak powiedziano wyżej: „Nie był on 

światłem – mowa tu o Janie Chrzcicielu – ale aby dać świadectwo o światłości”.  
 

Natomiast o Chrystusie mówi się: „Było światło prawdziwe, które oświeca każdego 

człowieka” (J 1, 8n). I dlatego też nikt nie uważał się za bramę, a jedynie Chrystus, bo to 

określenie zarezerwował dla siebie; natomiast urząd pasterski oddał innym i dał tym, 

którzy są Jego członkami, bo pasterzem był Piotr, pasterzami byli wszyscy dobrzy biskupi. 

„Dam wam pasterzy według mego serca” (Jr 3, 15)...  
 

I dlatego mówi w szczególny sposób: „Jam jest dobry pasterz”, aby podkreślić moc 

miłości. Żaden bowiem pasterz nie jest dobry, jeśli przez miłość nie stanie się jednym z 

Chrystusem i nie stanie się członkiem prawdziwego Pasterza.  

Obowiązkiem dobrego pasterza jest miłość i dlatego mówi: „Dobry pasterz duszę 

swoją oddaje za swoje owce”.  

Trzeba jednak wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy pasterzem dobrym a złym. Dobry 

pasterz stara się o to, co jest dobre dla trzody, zły natomiast – co jest dla niego wygodne.  

O tym wspomina Ezechiel: „Biada pasterzom, którzy pasą samych siebie, bo czyż stada 

nie powinny być pasione przez pasterza?” (Ez 34, 2).  



Ten kto używa trzody tak, aby tylko paść samego siebie, nie jest dobrym pasterzem.              

I z tego wynika, że nie chce ponieść nawet najmniejszej szkody cielesnej dla trzody, bo nie 

stara się o ich dobro, ale o swoje.  

Dobry natomiast pasterz gotów jest znieść wiele zła na ciele, i dlatego Jakub mówi w 

Genesis: „Dniem i nocą paliły mnie mróz i upał” (Rdz 31, 40). 

 Lecz w sprawach cielesnych nie wymaga się od dobrego pasterza, by wystawiał się na 

śmierć dla ocalenia trzody. Ale że zbawienie duchowe trzody jest ważniejsze od życia 

cielesnego pasterza, dlatego też, gdy zbawienie trzody znajduje się w niebezpieczeństwie, 

pasterz, który żyje duchem, powinien być gotów oddać nawet swoje życie dla zbawienia 

trzody, jak mówi Pan: 

 „Dobry pasterz duszę – to jest życie cielesne – daje za swoje owce”, co wynika               

z prawa i z miłości; i jedno, i drugie jest wymagane, bo do Niego należą i je miłuje, a 

jedno bez drugiego nie wystarczy.  

 

Sam Chrystus pozostawił nam wzór tej nauki: jeśli Chrystus oddał duszę swoją za 

nas, to także i my powinniśmy ją oddać za naszych braci (J 10, 11). 

 

 

 Św. Klemens Aleksandryjski 

 

 

Dary Boskiego Pedagoga 

 

Boski Pedagog jest godny naszego [zaufania], bo został ozdobiony trzema, i to 

najpiękniejszymi darami: mądrością, życzliwością i autorytetem.  

 

 Mądrością – bo jest mądrością Ojca: 

 „Cała mądrość pochodzi od Pana i jest w Nim na wieki” (Syr 1, 1);  

 

 autorytetem – bo jest Bogiem i Stwórcą: 

 „Wszystko przez Niego się stało i bez Niego nic się nie stało” (J 1, 3);  

 

 życzliwością – bo On sam siebie złożył za nas na ofiarę: 

 „Dobry Pasterz duszę swoją daje za owce swoje” (J 10, 11). A łaska 

życzliwości to nic innego, jak wola chcenia dobrze dla bliźniego ze względu na 

niego samego. 

 

 



 

I czytanie :  (Dz 4, 8–12) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: 

Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, 

dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie,  to niech będzie wiadomo wam 

wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - 

którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten 

człowiek stanął przed wami zdrowy.  On jest kamieniem, odrzuconym przez was 

budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, 

gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy 

być zbawieni. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Uzdrowienie w imię Jezusa 

 „Przełożeni ludu i starsi Izraela, ponieważ żąda się od nas zdania sprawy z 

dobra, które uczyniliśmy temu człowiekowi choremu i ponieważ chce się od 

nas wiadomości o sposobie, w jaki to uczyniliśmy, oświadczamy wam i całemu 

ludowi Izraela”.  

Od początku przedstawia ich uszom słowa odważne i przejmujące. Przypomina im, 

co miało miejsce i że za to za dobrodziejstwo powołano ich przed sąd.  

To tak, jakby mówił: „Powinienem zostać nagrodzony za ten czyn, należałoby nas 

przedstawić publicznie jako ważnych dobrodziejów”.  

Teraz jednak jesteśmy powołani przed sąd za dobro przez nas dokonane względem 

tego człowieka chorego, i to ani bogacze, ani pochodzącego ze szlachetnego rodu; 

czyją więc nieufność mogłoby to wzbudzić?  

Ten tak odważny początek wskazuje na to, że Żydzi sami rzucają się w sieci zła.  

 „Oświadczamy wam, że stało się to w imię Jezusa z Nazaretu”.  



Dorzuca od razu to, co budziło ich odrazę, a czyni to właśnie, co sam Jezus im 

nakazywał: „Co wam mówią na ucho, rozgłaszajcie na dachach domów” (Mt 10, 

27).  

 „Bo to w imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu, któregoście ukrzyżowali a 

którego Bóg wskrzesił z martwych – ten człowiek stoi uzdrowiony w jego 

imię” 

. Nie myślcie, że ukrywamy Jego ojczyznę albo rodzaj śmierci: „Ten, którego wy 

ukrzyżowaliście i którego Bóg wskrzesił z martwych, to w jego imię ten człowiek stoi 

przed wami uzdrowiony”. Znowu wspomnienie męki, znowu zmartwychwstania.  

On bowiem jest tym kamieniem przez was odrzuconym, i którego wy nie chcieliście 

wstawić do waszego budynku, a stał się głównym kamieniem węgielnym.  

 Jest to mowa św. Piotra, którego, po uzdrowieniu człowieka, faryzeusze wezwali 

przed sąd.  

I przypomina słowa, aby ich przestraszyć: „Bo – mówi Pismo – ten, kto upadnie 

na ten kamień, zostanie rozbity, a ten, na kogo upadnie na ten kamień, zostanie 

zmiażdżony” (Mt 21, 44).  

I nie ma zbawienia w nikim innym. Ile ciosów zadały te słowa?  

 „Bo nie dano ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym mogliby 

zostać zbawieni”.  

 

   św. Ireneusz] 

 

W imię Jezusa jesteśmy zbawieni 

 

Dlatego też nie potrzeba nam prawa jako wychowawcy. Oto rozmawiamy z Ojcem i 

stajemy przed Nim...  

Prawo nie będzie się już domagać dziesięciny od tego, kto wszystkie swe 

posiadłości przekazał Bogu i opuścił ojca i matkę i wszelkie pokrewieństwo i poszedł 

za Słowem Bożym.  

Prawo nie będzie nakazywało zachowywania jednego dnia odpoczynku temu, kto 

przestrzega szabatu nieprzerwanie, to znaczy w świątyni Bożej, którą jest ciało 

człowieka, kto składa dar Boży i cały czas wypełnia sprawiedliwość.  

Bo rzekł: „Miłosierdzia pragnę, a nie ofiary, poznania Boga bardziej niż 

całopaleń” (Oz 6, 6).  



„Nieprawy bowiem, jeśli mi ofiaruje cielca, to jakby zabijał psa, a bezbożny, 

który składa ofiarę z mąki jest jak ten, który ofiaruje krew wieprzową” (Iz 66, 3).  

Ale „każdy kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Jl 3, 5).  

A nie dano innego imienia Pana pod niebem, w którym ludzie są zbawieni, jak tylko 

imię Boga, którym jest Jezus Chrystus, Syn Boży, któremu oddają się demony, duchy 

złości i wszelkie rodzaje odstępstwa.  

 

Być znakiem nadziei 

 
 

Jak stać się świadkiem mocy 

zmartwychwstania 

 



W1918 roku młoda intelektualistka niemiecka Edyta Stein została zaproszona 

na miesięczny pobyt do swojej niedawno owdowiałej przyjaciółki Anny Reinach, 

zamieszkałej w Getyndze.  

Edyta studiowała filozofię u męża Anny, Adolfa, i Anna poprosiła ją, by pomogła 

jej uporządkować pozostałe po nim papiery. Chociaż Edyta miała ochotę pojechać, 

odczuwała pewien niepokój. W jakim stanie ducha znajdzie pogrążoną w żałobie 

wdowę?  

Anna rzeczywiście była pogrążona w smutku, ale nie w rozpaczy. Edyta zastała ją 

w zupełnym spokoju. Anna i Adolf przed kilkoma laty nawrócili się na 

chrześcijaństwo, toteż Anna złożyła swoją ufność w Bogu i Jego obietnicy zbawienia.  

Jej wiara wywarła na Edycie tak mocne wrażenie, że stała się jednym z głównych 

motywów jej osobistego nawrócenia.  

 „Był to moment, w którym załamała się moja niewiara” – pisała 

później – „i Chrystus zaczął oświecać mnie swoim światłem”.  

Anna stała się dla Edyty znakiem nadziei.  

My także jako wierzący chrześcijanie mamy być dla innych znakiem nadziei. Bywa 

to trudne, zwłaszcza gdy różne okoliczności życia wydają nam się tę nadzieję 

odbierać. Jesteśmy zalewani płynącym ze świata potokiem złych wiadomości, które 

wywołują w nas smutek i poczucie beznadziei. Na domiar złego także w życiu 

prywatnym i rodzinnym mamy różne problemy, które niszczą nasz optymizm.  

Jednak  

nasza nadzieja złożona w Chrystusie i w tym, czego dokonał przez swoją 

śmierć i zmartwychwstanie,  

może być mocnym świadectwem dla ludzi, których mamy wokół siebie.  

Może nawet – jak w przypadku Edyty Stein – przyczynić się do czyjegoś 

nawrócenia.  

W pierwszym artykule pisaliśmy, że chrześcijańska nadzieja nie jest oparta na 

myśleniu życzeniowym, nie jest też beztroskim lekceważeniem cierpienia obecnego w 

świecie.  

Jest natomiast głęboko zakorzeniona w Jezusie i Jego zmartwychwstaniu. Jest 

oparta na niezmiennej prawdzie, prawdzie o Bogu, który nas kocha i przyszedł, aby 

nas zbawić.  

 



▌ WZMACNIANIE „MIĘŚNI NADZIEI”  
 

Kościół naucza, że nadzieja, obok wiary i miłości, należy do cnót teologicznych, 

które „są wszczepione przez Boga w dusze wiernych, by uzdolnić ich do działania 

jako dzieci Boże” (KKK, 1813).  

Choć jednak nadzieja jest darem Bożym, możemy wzmacniać swoje  

„mięśnie nadziei” poprzez świadome ćwiczenie się w niej.  

Nadzieja wzrasta w miarę kolejnych wewnętrznych aktów, dzięki którym 

dochowujemy wierności Panu. Nie dokonuje się to natychmiast, lecz wymaga lat 

trwania mocno przy Bogu nawet wtedy, gdy nie widzimy światełka na końcu tunelu.  

Św. Paweł pisał: „Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest 

nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda?” (Rz 8,24).  

Oto niektóre z sposobów ćwiczenia się w nadziei:  

• Zanurzaj się w słowie Bożym  

Bóg nie tylko mówi do nas przez swoje słowo, ale kształtuje przez nie nasze serca i 

umysły. Im więcej czasu spędzamy na czytaniu i rozważaniu Pisma Świętego, tym 

bardziej przyswajamy sobie zawartą w nim wizję rzeczywistości.  

Słowo Boga staje się wytyczną dla naszego życia. Zaczynamy widzieć, jak 

wszystko, co nam się przydarza, dobre czy złe, wpisuje się w szerszy kontekst Bożego 

planu. Zaczynamy ufać, że Bóg rzeczywiście nas zbawia i troszczy się o nas. Kiedy 

więc spotyka nas nieszczęście czy inna życiowa próba, przeżywamy smutek, ale tak 

jak owdowiała przyjaciółka Edyty Stein, znajdujemy nadzieję w naszej wierze.  

• Zastanów się, w czym pokładasz nadzieję  

Pomyśl, czym jest dla ciebie twój dom, rodzina, kariera, zdolności. Być może 

włożyłeś w nie wiele wysiłku, ale zdajesz sobie przecież sprawę, że wszystko to 

możesz w każdej chwili stracić.  

Jednak nowe życie, jakie otrzymałeś dzięki zmartwychwstaniu Jezusa, nie może ci 

zostać odebrane, jeśli tylko sam go nie odrzucisz.  

Zastanów się więc, w czym tak naprawdę pokładasz nadzieję. Gdy widzisz, że 

zanadto angażujesz się w sprawy tego świata, zwracaj się do Pana i proś Go o łaskę 

skierowania nadziei ku Niemu i ku wiecznemu życiu, które On dla nas zdobył.  

• Świętuj niedzielę i znajduj nadzieję w Eucharystii  

Każda niedziela jest dla nas okazją do świętowania zmartwychwstania Jezusa, 

zarówno na Mszy świętej, jak i w ciągu dnia.  



Jest to dzień, w którym możemy spędzić więcej czasu z Panem i dziękować Mu za 

Jego „zamiary pełne pokoju” (Jr 29,11) oraz pełną nadziei przyszłość.  

We Mszy świętej dany jest nam największy znak nadziei, jaki możemy spotkać na 

tym świecie. W każdej chwili dnia w jakimś zakątku świata sprawowana jest 

Eucharystia.  

Zmartwychwstały Chrystus jest pośród nas, aby umacniać nas w drodze swoim 

Ciałem i Krwią. Nawet w najtrudniejszych momentach możemy zaufać, że Jezus 

Eucharystyczny umocni nas i da nam nadzieję potrzebną do wytrwania.  

• Czyń, co możesz, aby świat stawał się lepszy  

Wierzymy, że pewnego dnia Jezus powróci i naprawi całe zło świata. Bóg pragnie 

jednak, byśmy już teraz we współpracy z Nim budowali sprawiedliwszy świat.  

 Jak myślisz, do czego konkretnie Bóg cię wzywa?  

Ilekroć czynisz coś, co ukazuje innym miłość, miłosierdzie i współczucie Boga, 

niesiesz im nadzieję, że pewnego dnia będziemy żyć w lepszym świecie.  

• Dziel się nadzieją  

Jak często w swoich rozmowach zamiast podnosić innych na duchu, zniechęcamy 

ich swoim przygnębieniem.  

Jeśli jednak sami spróbujemy spojrzeć na ten świat oczyma nadziei, ufni, że Bóg 

realizuje swój plan, będziemy mogli stać się źródłem nadziei dla innych.  

Oczywiście nie chcemy rozbudzać w nikim złudzeń ani fałszywych nadziei, lecz 

wyrażać swoją ufność w to, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we 

wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28).  

Pamiętajmy, że jest to prawda biblijna,                                                                      

a nie patrzenie na życie przez różowe okulary. 

 • Proś Boga o umocnienie nadziei  
 

Wszyscy od czasu do czasu przeżywamy pokusy przeciwko nadziei, zwłaszcza w 

trudnych sytuacjach. Tak więc szczególnie wtedy, gdy czujesz się zniechęcony, proś 

Boga o umocnienie nadziei. Nie martw się, jeśli nie od razu wpadniesz w doskonały 

nastrój.  

Pamiętaj, że nadzieja jest ściśle związana z wiarą i miłością. Im bardziej pogłębiasz 

swoją wiarę, tym bardziej wzrasta twoja nadzieja. Podobnie, im mocniej zawierzysz 

Bożej miłości, tym głębiej uwierzysz, że  

cokolwiek się wydarzy, Bóg będzie z tobą i wyprowadzi z tego dobro.  



▌ NADZIEJA A PLAN BOGA WOBEC STWORZENIA 

 

 Jak poznamy, że nasza nadzieja się umacnia?  

Na przykład zauważymy, że jest w nas mniej lęku i niepokoju, ponieważ potrafimy 

głębiej zawierzyć Chrystusowi. Ta ufność pozwoli nam skupić się na swoim życiu tu i 

teraz, zamiast zamartwiać się o to, co może wydarzyć się w przyszłości.  

Zmienia się też nasze patrzenie na śmierć. Zamiast widzieć w niej koniec 

wszystkiego, zaczynamy patrzeć na nią jako na przejście do nowego życia.  

Jak napisał św. Paweł: „Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z 

Nim również żyć będziemy” (Rz 6,8).  

 

Możemy zauważyć również, że jest w nas więcej radości.  

Dzieje się tak dlatego, że zaczynamy patrzeć na świat z Bożego, a nie z ludzkiego 

punktu widzenia. Lepiej rozumiemy plan Boga wobec stworzenia, który realizuje się 

na naszych oczach. Ponieważ Jezus zmartwychwstał, mamy pewność, że pokonał już 

grzech i śmierć. Teraz oczekujemy dnia, w którym powróci, aby zniszczyć grzech i 

śmierć już raz na zawsze. Znając szczęśliwy koniec tej historii, możemy się radować 

nawet pośród utrapień tego życia.  

Bracia i siostry, Bóg pragnie, abyśmy byli znakami nadziei dla świata.  

Pragnie, abyśmy głosili Jego zmartwychwstanie, pokazując swoim życiem, że nie 

tylko wierzymy w powstanie Chrystusa z martwych, ale że ten fakt ma wpływ na 

nasze życie już teraz.  

Tak więc w tym przepełnionym nadzieją czasie wielkanocnym prośmy Boga o 

umocnienie naszej nadziei i ufności w moc zmartwychwstania.  

Pozwólmy, aby zmartwychwstały Jezus uczynił nas znakiem nadziei dla świata, 

odblaskiem Jego miłosiernej miłości i Jego gorącego pragnienia, by zjednoczyć się z 

każdym ze swoich dzieci, teraz i na wieki. ▐ 

 
 


