
 

VII Niedziela Wielkanocna  16 V 2021 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 
 

Mk 16,15-20 

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!                 

 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 

potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe 

duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;  węże brać będą do rąk, i jeśliby 

co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają 

zdrowie.  Po rozmowie z nimi  

Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził 

naukę znakami, które jej towarzyszyły. 
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Nakaz apostolski (Mk 16,14-18) 

 

ST: Iz 40,9; 52,7; 66,19; Na 2,1 

NT: II Mt 28,16-20; Łk 24,36-49; J 20,19-23 

KKK: nakaz apostolski, 2,642; misja Kościoła, 767,849-856; dar czynienia cudów i 

dar języków, 2003 

Lekcjonarz: 16,15-20: Wniebowstąpienie Pańskie (rok B) 

 

 

 [16,14]   W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem,                 

i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go 

zmartwychwstałego. 
 

W końcu Jezus ukazuje się jedenastu pozostałym uczniom, gdy gromadzą się oni 

razem (zob. Łk 24,36-49; J 20, 19-23),  i gani ich za brak wiary oraz upór - znamy 

już te motywy z Ewangelii Marka (6,52; 8,17.33). 

Poprzez tę naganę autor zwraca uwagę wszystkim swoim czytelnikom na kluczowe 

znaczenie wiary w świadectwa o zmartwychwstaniu. 

W rzeczy samej, cechą wyróżniającą chrześcijanina jest to, że przyjmuje on 

świadectwo apostolskie: Jezus żyje, a my Go widzieliśmy (por.  

Dz 2,32: "Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego 

świadkami.") 

 

[16,15-16]  I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat  głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;  

a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 
 

 Uczyniona przez Jezusa wymówka nie unieważnia przekazanego uczniom nakazu, 

lecz raczej jest do niego przygotowaniem. 

Apostołowie, przywołani do porządku przez uświadomienie im ich opieszałości w 

wierze, zostają teraz posłani, by głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 

Takie samo polecenie zostaje przekazane na końcu Ewangelii Mateusza (28,18-20; 

zob. też Łk 24,47) i zapowiedziane w mowie eschatologicznej (Mk 13,10). 

Dobra Nowina nie ogranicza się już do wybranego ludu Bożego, jak było to za 

doczesnego życia Jezusa (7,27; zob. Mt 10,6). 

Zostaje ona skierowana do całego świata, zarazem Żydów, jak  nie -Żydów. 



Stawka jest wysoka: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto 

nie uwierzy, będzie potępiony (zob. J 3,18). 

Sama wiara nie wystarczy; musi ona zostać wyrażona i potwierdzona w chrzcie, 

stanowiącym Boży akt, poprzez który wierzący zostaje zjednoczony z Jezusem w Jego 

śmierci i zmartwychwstaniu (por.  

Rz 6,1-6: "Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się 

wzmogła? żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w 

nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali 

chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego 

śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z 

Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus 

powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, 

podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo 

będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.                 

To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został 

razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli 

grzechu.") oraz włączony do Kościoła. 

Każdy, kto nie uwierzy - czyli ten, kto usłyszy Dobrą Nowinę i odmówi jej 

przyjęcia - odtrąca Boży dar zbawienia (por. Mk 8,35-36: " Bo kto chce zachować 

swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż 

bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?"). 

 

[16,17-18]  Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię 

moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać 

będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. 
 

Jezus obiecuje, że nie tylko apostołom, lecz także zwykłym chrześcijanom 

towarzyszyć będą  nadprzyrodzone znaki i cuda (zob. J 14,12-14). 

Jezus już wcześniej przekazał swym apostołom władzę wyrzucania złych duchów 

(Mk 3,14); teraz zostaje ona rozszerzona na ogół wiernych (zob. Dz 8,5-7; 16,18). 

Będą oni nowymi językami mówić, co jest nawiązaniem do daru języków, 

udzielonego w Pięćdziesiątnicę ( 

Dz 2,4: "I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 

językami, tak jak im Duch pozwalał mówić." 

  10,46: " Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. " 

    19,6: "A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też 

językami i prorokowali. ")  



 

i doświadczalnego w kulce sprawowanym przez starożytny Kościół ( 

1 Kor 12,10: "Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu 

rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu 

łaska tłumaczenia języków.", zob. też 1 Kor 14,1-28). 

Będą oni też chronieni przed śmiertelnymi zagrożeniami, takimi jak jadowite węże 

(zob. Dz 28,3-6) czy zatrute napoje. 

Wreszcie, tak jak wcześniej Dwunastu (Mk 6,13), wierni na chorych ręce kłaść 

będą i ich uzdrawiać. 

Podobnie jak nauczaniu głoszonemu przez Jezusa zawsze towarzyszyły dzieła 

uzdrowienia i oswobodzenia (1,34; 3,10), tak ma być i w Kościele. 

Głoszenie Ewangelii nie jest czynnością czysto werbalną, lecz polega na 

ukazywaniu mocy Bożej1
. 

W Kościele starożytnym uzdrowienia odgrywały istotną rolę przy uwierzytelnianiu 

Ewangelii
2
. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 16,14-18) 

 

W ostatnich latach, po wezwaniu skierowanym przez Jana Pawła II, na całym 

świecie podjęto wysiłek zmobilizowania Kościoła do nowej ewangelizacji, na nowo 

niosącej Dobrą Nowinę nie tylko do krajów misyjnych, lecz także do 

zsekularyzowanych, postchrześcijańskich kultur Zachodu. 

Papież wezwał chrześcijan, by na nowo rozpalili w sobie pierwotną gorliwość i 

pozwolili, "aby udzielił się nam zapał apostolskiego przepowiadania, jakie wzięło 

początek z Pięćdziesiątnicy"
3
. 

W ramach tego dążenia musimy też na nowo zrozumieć, jaką rolę w dziele 

ewangelizacji odgrywają uzdrowienia i cuda. 

Świadectwo przekazane przez Ewangelię Marka podkreśla znaczenie głoszenia 

Dobrej Nowiny niewierzącym z pełną nadziei wiarą oraz proszenia o to, by Pan 

uzupełnił przekazywane słowa znakami i  cudami, potwierdzającym ich prawdziwość i 

ukazującymi ich moc. 

 

                                                           
1
 Zob. Dz 14,3; Rz 15,19; 1 Kor 2,4-5; 2 Kor 12,12; Hbr 2,4 

2
 Zob. Dz 3,1-10; 5,15-16; 8,7; 9,33-34; 14,8-10; 20,9-12; 28, 8-9. 

3
 Jan Paweł II, Novo millennio ineunte,40 



 

Wniebowstąpienie  (Mk 16,19-20) 

 

ST: Ps 110,1 

NT: Dz 2,33-36; Ef 4,8-10; Hbr 1,3; 12,2; 1 P 3,22 II Łk 24,50-51; Dz 1,9-11 

KKK: wniebowstąpienie Chrystusa, 659-667; towarzyszące znaki, 156,434 

 

 [16,19]   Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po 

prawicy Ojca. 
 

Zwieńczeniem "dłuższego zakończenia" jest relacja o wniebowstąpieniu Jezusa, 

prawdopodobnie powstała pod wpływem: 

 Łk 24,50-51: "Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił 

ich.  A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba  ." 

 i   Dz 1,9-11: "Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał 

Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do 

nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.  I rzekli: Mężowie z 

Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do 

nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.". 

Jezus teraz wprost zostaje nazwany Panem (pośrednio był tak określony w Mk 1,3; 

5,19; 13,35), co w Starym Testamencie było tytułem odnoszonym do samego Boga. 

Jego zmartwychwstanie w pełni objawiło Jego Boską władzę. 

Fakt, że Jezus zostaje wzięty do nieba i posadowiony po prawicy Boga stanowi 

wypełnienie proroctwa wygłoszonego przezeń przed Sanhedrynem (14.62: " Jezus 

odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy 

Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi."). 

Najbardziej zaszczytne miejsce - przyznane w Ps 110 królowi - należy się Jezusowi, 

który zasiada teraz na tronie jako Król nad wszystkimi. 

 

 [16, 20]   Oni zaś poszli  głosił Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z 

nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 
 

Fakt, że Jezus zajął tron w niebiosach, nie oznacza wcale, że nie ma Go na ziemi, 

lecz świadczy raczej o nowej formie Jego obecności. 



Podczas gdy uczniowie wypełniają Jego nakaz zaniesienia Ewangelii na krańce 

ziemi (zob. Dz 1,8), Pan współdziała z nimi i potwierdza ich naukę za pomocą 

wymienionych wcześniej znaków (16,17-18; zob. Dz 2,43; 5,12; 6,8; 14,3). 

Pozostaje obecny w Kościele i potężnie w nim działa aż do końca czasów 

(zob. Mt 28,20). 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
   

 

 Św. Grzegorz z Nyssy 

 

Wstąpił na wysokości 
 

  
 „Pańska jest ziemia i jej napełnienie” (Ps 23,1 n). Czemuż więc, człowiecze, 

dziwisz się nowości, że nasz Bóg pokazał się na ziemi i obcował z ludźmi? Przecież 

ziemia jest Jego stworzeniem i dziełem. Nic to więc nowego ani niewłaściwego, że Pan 

przyszedł do swej własności, gdyż nie przebywa w cudzym świecie, lecz w tym, który 

sam zbudował, osadziwszy ziemię na morzu i uczyniwszy ją dogodną dla spływu rzek.  

A po cóż przyszedł na ziemię? Aby cię wydostać z otchłani grzechu i zawieść na 

górę, przy czym jako królewskiego powozu użyć masz cnotliwego życia, by dostać się 

na górę.  

Nie możesz bowiem wejść na ową górę, jeśli nie pójdziesz w towarzystwie cnót, 

mając ręce czyste, nieskalane żadnym złym uczynkiem, będąc czysty w sercu, z duszą 

nieskierowaną do niczego próżnego i nieknującą przeciw bliźniemu żadnego podstępu. 
 

Nagrodą takiego wchodzenia na górę jest błogosławieństwo; takiemu człowiekowi 

okazuje Pan miłosierdzie, jakie sobie w niebie zaskarbił: „To jest narodzenie tych, 

którzy Go szukają” i przez cnotę wstępują na górę „tych, którzy szukają oblicza 

Boga Jakubowego”.  

Dalszy ciąg tego psalmu jest może nawet bardziej wzniosły niż sama nauka 

Ewangelii. Ona bowiem opowiedziała życie Pana na ziemi i Jego powrót do nieba, a ten 

wzniosły Prorok, wyszedłszy poza samego siebie, jak gdyby nie był obciążony 

brzemieniem ciała, miesza się między moce nadświatowe i przytacza nam ich słowa 

śpiewane wtedy, gdy odprowadzając wracającego Pana, rozkazują aniołom 

przebywającym na ziemi, gdzie mają powierzone sobie ludzkie życie, podnieść bramy, 

mówiąc: 



 „Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się wy, wieczne bramy, a 

wejdzie Król chwały”.  

A ponieważ gdziekolwiek by był Ten, który wszystko w sobie obejmując, czyni się 

współmiernym z tym, co Go przyjmuje – gdyż nie tylko staje się człowiekiem wśród 

ludzi, lecz zupełnie konsekwentnie, bawiąc wśród aniołów, zniża się do ich natury – 

dlatego odźwierni wołają: „Kim jest ten Król chwały?”  

Z tego powodu przedstawiają im Go jako silnego i możnego w zamierzonej wojnie z 

ciemięzcą natury ludzkiej i jako Tego, który ma obalić panowanie śmierci, aby po 

usunięciu najgroźniejszego wroga wezwać ród ludzki do wolności i pokoju. 
 

Potem, znowu powtarza podobne słowa. Wypełniło się już bowiem misterium 

śmierci, dokonało się zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi i jako pomnik tego zwycięstwa 

został wzniesiony krzyż: „I znowu wstąpił na wysokość, wiodąc wziętych do niewoli”                     

(Ps 67, 19).  

Ten, który dał ludziom żywot i królestwo, te dobre dary. I trzeba znowu otworzyć 

bramy zagradzające Mu wejście. Teraz wychodzą na Jego spotkanie nasi aniołowie 

stróże i otrzymują rozkaz otwarcia Mu zamkniętych bram, aby znowu w nich był 

uwielbiany. 
 

Lecz nie poznają Go, bo oblókł się w brudną szatę naszego życia, bo Jego szaty są 

czerwone z tłoczni grzechów ludzkich (Iz 63, 2). Dlatego kierują do odprowadzających 

to pytanie: „Kto jest ten Król chwały?” A odpowiedź brzmi już nie tak: „Silny i 

mocny w wojnie”, lecz:  
 

Pan mocy, który objął panowanie nad wszystkim, który w sobie wszystko 

streścił, który we wszystkim ma pierwsze miejsce, który wszystko przywrócił do 

pierwotnego stanu – On jest Królem chwały. 

 

 

 

 Św. Augustyn 

 

Uwielbione ciało Chrystusa 
 

  
Pytasz, czy obecnie ciało Chrystusa ma kości i krew albo też pozostałe składniki 

ciała... Bóg kiedykolwiek, na jakiekolwiek ciało i jak długo chce, może rozciągnąć 

nieskazitelność ciała. Dlatego też wierzę, że ciało Pańskie znajduje się w niebie po 

wstąpieniu tam takim, jakim było na ziemi.  
 



Czytamy w Ewangelii, że Jezus powiedział swoim uczniom, gdy oni wątpili w Jego 

Zmartwychwstanie i gdy sądzili, że to, co widzą, nie jest ciałem, lecz duchem:              

„Oglądajcie ręce moje i nogi, dotykajcie, przypatrujcie się, bo duch nie ma ciała 

ani kości, jako widzicie, że ja mam” (Łk 24, 39).  
 

Tak, jak dotykały Go ich ręce, gdy był na ziemi, tak też prowadziły Go ich 

spojrzenia, gdy wstępował do nieba. Dlatego usłyszano głos anioła, który mówił:                                       

„Tak przyjdzie, jak widzieliście Go idącego do nieba”                      

(Dz 1, 11) ... 
 

Nie można przeto wątpić, że ciało Chrystusa znajduje się w stanie zupełnej 

niezniszczalności, a choć w grobie nie zaznało ono jakiegokolwiek zepsucia, jak 

napisano: „Nie pozwolisz, by święty Twój ujrzał zepsucie” (Ps 15, 10), to jednak 

mogło ono zostać przebite włócznią i gwoździami.  
 

To, co zostało zasiane w hańbie śmierci i męki, teraz znajduje się w chwale życia 

wiecznego, i co dzięki słabości mogło zostać przybite do krzyża, teraz króluje w mocy, i 

co było ciałem materialnym wziętym od Adama, teraz jest ciałem duchowym, ponieważ 

jest już połączone nierozerwalnie z duchem. 

 

 

 Św. Augustyn 

 

O tym rozmyślajmy na ziemi, czym będziemy w niebiosach 
 

  
Dziś bracia, jak usłyszeliśmy, Pan nasz Jezus Chrystus wstąpił do nieba. Niech 

wstąpi z Nim i nasze serce. Słuchajmy apostoła mówiącego: „Jeśliście tedy powstali 

razem z Chrystusem, szukajcie tego, co jest wzniosłe, gdzie i Chrystus zasiadł na 

prawicy Bożej, rozumcie to, co w górze jest, a nie co na ziemi” (Kol 3, 1n).  
 

Albowiem tak wstąpił, że od nas nie odszedł.  
 

My również tam z Nim jesteśmy, chociaż z ciałem naszym nie stało się jeszcze to, co 

nam obiecano. On już został wywyższony ponad niebiosa. Z tego powodu nie 

powinniśmy wątpić w pewne i anielskie zamieszkanie w niebie, gdyż rzekł: „Nikt nie 

wstąpił do nieba jeno ten, który zstąpił z nieba”  (J 3, 13).  
 

Lecz to zostało powiedziane z powodu jedności, dzięki której On jest naszą głową, a 

my jego ciałem, i nawet gdy wstąpił do nieba, nie oddzieliliśmy się od Niego. Ten, 

który zstąpił z nieba, nie żałuje nam tego, lecz teraz jakoby woła: Bądźcie moimi 

członkami, jeśli chcecie wstąpić do nieba. W tym przeto zbieramy siły, tym żyjemy 

wszystkimi pragnieniami. O tym rozmyślajmy na ziemi, czym będziemy w niebiosach.  



Wtedy pozbędziemy się ciała śmiertelnego, lecz teraz pozbądźmy się starej 

przewrotności ducha. Z łatwością ciało uniesie się na wysokości niebieskie, jeśli nie 

będzie je uciskało brzemię grzechów. 

 

 

 Anonimowy hymn 

 

Twoje zwycięstwo nad śmiercią otwarło łaski podwoje 
 

  
Królu odwieczny wszechświata i Zbawicielu ludzkości. Twoje 

zwycięstwo nad śmiercią otwarło łaski podwoje. 

Dzisiaj wstępujesz do nieba, by z Ojcem zasiąść na tronie, władza 

nad wszelkim, stworzeniem na zawsze dana jest Tobie. 

Wszystko, co żyje na ziemi, wypełnia otchłań i niebo, Tobie poddane 

na wieki, zgina kolana przed Tobą. 

Drżą aniołowie zdumieni odmianą losu człowieka: ciało zgrzeszyło, 

lecz odtąd króluje w Słowie Wcielonym. 

Ty jesteś naszą radością i obiecaną nagrodą; z mocą panujesz nad 

światem, poskramiasz jego pokusy. 

Przeto prosimy Cię, Panie, byś wszystkim winy przebaczył, serca 

pociągnął ku sobie, przez łaskę z nieba wylaną. 

Kiedy zaś przyjdziesz nas sądzić wśród chmur płonących 

czerwienią, zechciej zapomnieć o grzechach i cześć straconą nam przywróć. 

 

Jezu, co w niebo wstępujesz, niech Tobie z Ojcem i Duchem będzie 

majestat i chwała przez całą wieczność bez kresu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I czytanie :  (Dz 1, 1–11) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

  Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego 

nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego 

poleceń Apostołom, których sobie wybrał,  

a potem został wzięty do nieba. 

Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez 

czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku 

kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście 

o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie 

ochrzczeni Duchem Świętym.  

Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 

Izraela?  Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec 

ustalił swoją władzą,  ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 

i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po 

krańce ziemi.  

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał 

Go im sprzed oczu. 

Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, 

przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.  I rzekli: Mężowie z Galilei, 

dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?  

Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak 

widzieliście Go wstępującego do nieba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   św. Leon Wielki 

 

Święto Wniebowstąpienia 

Dzisiaj obchodzimy z należną czcią ów dzień, kiedy to Chrystus wyniósł naszą 

niską naturę na tron Ojca, wysoko ponad chóry anielskie, ponad najwyższe moce.  

A dzięki takiemu rozrządzeniu Jego Boskich czynów zostaliśmy zbudowani, 

zostaliśmy utwierdzeni, aby tym cudowniejsza okazała się skuteczność łaski Bożej; i, 

mimo że zniknęło z oczu ludzkich, to, co urokiem swoim musiało nakazywać cześć, 

wiara nie dała się podważyć, nadzieja – zachwiać, a miłość – ostudzić.  

Wyznawać bowiem prawdę niewidzialną cielesnym okiem i skierowywać swe 

pragnienia ku temu, w co wejrzeć niepodobna – to jest siła wielkich umysłów, to 

dowód światła w duszach gorąco wierzących.  

Jakżeby mogło zrodzić się w naszych sercach to zbożne uczucie albo skąd mógłby 

kto zostać usprawiedliwiony z wiary, gdyby nasze zbawienie opierało się na tym, co 

pod wzrok zmysłów podpada? (Ga 2, 16).  

Dlatego owemu mężowi, który zdawał się wątpić w zmartwychwstanie Chrystusa, 

dopóki by sam nie stwierdził naocznie i dotykalnie śladów Jego krzyżowej męki, Pan 

powiedział te słowa: „Dlatego, żeś mnie ujrzał, uwierzyłeś; błogosławieni, 

którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20, 29).  

Abyśmy przeto my, bracia najmilsi, mogli stać się uczestnikami tego 

błogosławieństwa, Pan nasz Jezus Chrystus czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu 

wstąpił do nieba w obecności uczniów, zarządziwszy przedtem to wszystko, co 

odpowiadało głoszeniu Dobrej Nowiny i tajemnicom łaski Nowego Przymierza.  

Swojemu przebywaniu między nami w widzialnej postaci ciała położył kres, chciał 

bowiem pozostawać po prawicy Ojca aż dotąd, dopóki nie dokonają się czasy 

przeznaczone przez Boga na wzrost synów Kościoła, by wtedy przyjść w tym samym 

ciele, w jakim wstąpił na niebiosa sądzić żywych i umarłych.  

To więc, co było widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło w sakramenty.  

Aby zaś wiara nasza była bardziej zasługująca i silniejsza, miejsce oglądania zajęła 

nauka. Za jej powagą mają odtąd iść serca wiernych, oświeconych światłem 

nadprzyrodzonym.  

 



Wiary tej, spotęgowanej wniebowstąpieniem Pana i utwierdzonej zesłaniem Ducha 

Świętego, nie zdołały zachwiać ani kajdany i więzienia, ani wygnania i głodzenia, ani 

palenie żywcem i rzucanie dzikim zwierzętom na rozszarpanie, ani też inne wyszukane 

sposoby śmierci i okrucieństwa prześladowców.  

Po całym świecie w obronie tej wiary współzawodniczyli mężczyźni i kobiety, 

niedorośli chłopcy i delikatne dziewczęta aż do przelania swej krwi.  

Wiara ta wypędzała precz złe duchy, leczyła choroby, wskrzeszała umarłych, i 

dlatego sami święci apostołowie – ci, co mimo tylu cudów, jakie ich krzepiły, i tylu 

kazań pouczających, ci co na widok straszliwej męki Pana ulegli przerażeniu i nie bez 

wahania przyjmowali jego rzeczywiste zmartwychwstanie – z wniebowstąpienia Pana 

tyle skorzystali, że wszystko, co ich przedtem przejmowało trwogą, zmieniło się w 

powód radości.  

Podnieśli teraz całkowicie wzrok swego ducha ku Temu, który jako Bóg siedzi po 

prawicy Ojca. Ograniczony wzrok cielesny nie przeszkadzał im już zapatrzeć się w 

duchu w Tego, który ani przez zstąpienie na ziemię nie oddalił się od Ojca, ani przez 

wstąpienie na niebiosa nie odstąpił od swych uczniów...  

Promienni tym weselem i wdzięcznością dla Boga, zapatrzmy się niezamglonym 

wzrokiem ducha w wyżyny, na których zasiadł Chrystus. Dusz wezwanych do rzeczy 

wyższych, dusz przed innymi wybranych do wiecznego szczęścia niechaj nie 

obciążają przyziemne tęsknoty i nie pochłania to, co zginie wkrótce bezpowrotnie.  

Niech kłamliwe złudzenia nie zatrzymują ich na drodze do prawdy, na którą raz 

weszły. W swoich przeżyciach doczesnych wierni powinni zawsze pamiętać, że są 

pielgrzymami na tym padole świata.  

Choć niejedno tutaj wabi swym urokiem, nie we wszystkim godzi się rozmiłować, 

lecz trzeba mężnie przebijać się naprzód.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tchnienie Boga 
 

 
 

Czytania z Dziejów Apostolskich przeznaczone przez Kościół do lektury w 

Okresie Wielkanocnym opisują przemianę życia poszczególnych zwolenników Jezusa 

oraz lawinowy wzrost liczby Jego wyznawców.  

Widzimy, jak Piotr i pozostali Apostołowie z bojaźliwej grupki rozczarowanych i 

zagubionych uczniów, stłoczonych na modlitwie za zamkniętymi drzwiami, stają się 

odważną, pełną wiary wspólnotą wierzących.  

Życiodajna moc Ducha Świętego 



Jak wiara i miłość przynaglają ich do wyjścia z Wieczernika na ulice, aż poza 

Jerozolimę, poza judaizm, nawet poza granice cesarstwa rzymskiego.  

To oni, pierwsi chrześcijanie, niesionym przez siebie przesłaniem Ewangelii dali 

początek duchowej przemianie świata, która wciąż trwa.  

Ale co przemieniło ich samych? Z pewnością ich wiara i ufność umocniły się 

podczas czterdziestu dni po Niedzieli Wielkanocnej, kiedy to zmartwychwstały Jezus 

ukazywał się wśród nich i wyjaśniał im pisma Starego Testamentu.  

Ale po Jego wniebowstąpieniu uczniowie dalej modlili się i spotykali w ukryciu z 

obawy, że spotka ich ten sam los, co ich Pana. Potrzebowali czegoś, co tchnie życie i 

moc w ich zalęknione serca i wzmocni ich wątłą wiarę.  

Potrzebowali Kogoś – Ducha Świętego.  

Zesłanie Ducha Świętego wyznacza narodziny Kościoła – a także nowy początek w 

życiu uczniów. Dla nas wspaniałe jest zwłaszcza to, że ten sam Duch Święty jest 

gotów napełniać również nasze serca.  

Dlatego w najbliższą Pięćdziesiątnicę szczególnie o to prośmy!  

Duch, który ożywił wiarę uczniów, może objawić się także nam i pokonać nasze 

wątpliwości. Módlmy się więc, aby towarzyszył nam swoją życiodajną, 

przemieniającą obecnością już teraz, gdy oczekujemy na Pięćdziesiątnicę.  

W tym miesiącu chcemy lepiej poznać Ducha Świętego.  

Będziemy zgłębiać to, kim On jest i jak działa w życiu ludu Bożego. Ale jeszcze 

bardziej niż na odkrywaniu ciekawych faktów z czasów biblijnych zależy nam na tym, 

by zbudować taką relację z Duchem Świętym, która wpłynie na nasze życie dzisiaj.  

Chcemy doświadczyć Jego mocy działającej i poruszającej się w nas, a przez to 

zmieniającej nasze życie, jak doświadczyli tego pierwsi uczniowie.  

Najpierw więc przyjrzymy się wizerunkowi Ducha Świętego, wyłaniającemu się z 

pierwszych wersetów Pisma Świętego i zauważmy, że ten sam znak pojawia się w 

dzień Pięćdziesiątnicy – jest to wiatr lub tchnienie.  

To tchnienie Ducha Świętego przejawiało się w dziejach Narodu Wybranego i 

zostało opisane w Starym Testamencie, następnie w Ewangelii, a od dnia 

Pięćdziesiątnicy działa także w życiu Kościoła, a zatem i w naszym życiu.  

 

▌ ŻYCIODAJNY ODDECH  
 

Czy widziałeś kiedyś pierwszy oddech nowonarodzonego dziecka?  



Na zewnątrz widzimy, jak całe ciałko niemowlęcia napręża się, a z jego ust 

wydobywa się pierwszy krzyk. W miarę jak tlen napełnia płuca i krwiobieg, skóra 

dziecka nabiera różowej barwy. Zmiany zachodzą także wewnątrz organizmu. 

Pierwsze oddechy powodują zmiany w systemie krążenia. Zamykają się arterie, które 

dotąd dostarczały bogatą w tlen krew z łożyska. Te i inne zmiany dokonują się pod 

wpływem życiodajnej mocy oddechu.  

Co tydzień podczas Mszy świętej wyznajemy wiarę w Ducha Świętego jako 

„Pana i Ożywiciela”.  

Duch jest bowiem tchnieniem Boga, Jego stwórczą, życiodajną obecnością.  

Księga Rodzaju mówi nam, że „Duch Boży unosił się nad wodami” wtedy, kiedy 

ziemia była „bezładem i pustkowiem”, a „ciemność była nad powierzchnią 

bezmiaru wód” (Rdz 1,2), kiedy jeszcze nie istniało nic oprócz pustej ziemi i nieba.  

Hebrajskie słowo ruah, w Biblii Tysiąclecia oddane jako „Duch”, można 

przetłumaczyć także jako „tchnienie” Boga.  

Tchnienie Boga – Duch Święty – powołało wszystko do istnienia, wyprowadzając z 

chaosu życie, porządek i piękno. Niewidzialny Duch wstrząsnął ciemnością, 

wywołując widzialne skutki na kosmiczną skalę. Mocą Bożego tchnienia powstały 

planety i galaktyki, góry i morza, stworzenia wielkie i małe.  

Przez Ducha obecność Boga objawiła się wielką, niepowstrzymaną eksplozją życia. 

Kiedy kolejny raz w Księdze Rodzaju pojawia się tchnienie Boga, jest ono 

„tchnieniem życia” danym bezpośrednio człowiekowi, który dzięki niemu stał się 

„istotą żywą” (Rdz 2,7).  

Nasza witalność fizyczna i płodność wypływają wprost z Bożego tchnienia w nas. 

Ale przecież nie jesteśmy jedynie ciałem i krwią, intelektem i psychiką; jesteśmy 

także, a może przede wszystkim, duszą żyjącą, stworzoną na obraz i podobieństwo 

Boga.  

Zostaliśmy wyposażeni w zdolności duchowe, które pozwalają nam poznać i 

pokochać naszego Stwórcę oraz nawiązać z Nim kontakt.  

Otrzymaliśmy to wszystko, i jeszcze więcej, gdy Bóg tchnął w człowieka swego 

Ducha. To samo tchnienie Boga objawiło się jako wiatr wysuszający wody potopu 

(Rdz 8,1). Tym razem Duch Święty odnowił stworzenie i dał nowy początek ludzkości 

poprzez Noego i jego rodzinę.  

Ten sam Duch, który przy stworzeniu tchnął życie w nasze ciała, pragnie 

teraz dać nowe życie naszym sercom, które codziennie otwieramy na Jego 

moc.  



 Gdy czujemy, że osacza nas chaos i zamęt, zaufajmy, że Duch jest z nami, że 

unosi się nad nami Jego tchnienie, rodzące pokój i ład.  

 Gdy czujemy się daleko od Boga lub przytłaczają nas codzienne obowiązki, 

Duch może nas odnowić, udzielając potrzebnej łaski i siły – i to nawet w tej 

właśnie chwili.  
 

▌ LUD STWORZONY PRZEZ BOGA  
 

W zamiarach Bożych leżało nie tylko stworzenie ziemi i poszczególnych ludzi.  

Bóg chciał powołać do życia naród – lud, który mógłby nazwać swoim własnym i 

uczynić narzędziem zbawienia dla całego świata. Dlatego zainicjował relację z 

człowiekiem, nawiązując kontakt z Abrahamem i błogosławiąc tym z jego rodu, 

którzy z wiarą odpowiedzieli na Jego propozycję.  

Chociaż Pismo Święte nie wspomina tu wprost o wietrze Ducha ani o tchnieniu 

Boga, cudowne narodziny Izaaka z podeszłych wiekiem Abrahama i Sary stały się 

świadectwem płodności, która mogła pochodzić tylko od Boga.  

Abraham nie tylko otrzymał moc spłodzenia jednego syna, ale stał się ojcem 

narodów. To mogło się wydarzyć jedynie dzięki stwórczej, życiodajnej mocy Boga. 

Bóg wiernie wylewał swego Ducha na potomków Abrahama przez całe wieki.  

Widzimy działanie mocy Ducha, gdy Mojżesz wraz z ludem Izraela uchodzi z 

Egiptu. Zatrzymany jak w pułapce nad brzegiem Morza Czerwonego lud woła do Pana 

i do Mojżesza.  

Wszystko wskazywało na to, że to już koniec, ale Pan miał inne plany: „Mojżesz 

wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim 

[ruah], który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się 

rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód 

po prawej i po lewej stronie” (Wj 14,21-22).  

Ten sam Duch, będący tchnieniem Boga, ocalił lud Boży i wyprowadził go na 

wolność z niewoli egipskiej.  

My także jesteśmy ludem Bożym, a Duch może wnieść wolność i nadzieję w nasze 

życie z taką samą mocą, z jaką Jego wicher rozdzielił wody Morza Czerwonego.  

Duch Święty może uciszyć nasze szalejące emocje i wskazać kolejny krok na 

drodze naśladowania Jezusa.  

 Może nakłonić do pójścia do spowiedzi i dać nowe siły do walki                             

z grzechem.  

 Może pokonać bariery, które wznieśliśmy w naszych rodzinach                            

i wspólnotach oraz udzielić nam łaski do życia w jedności ludu Bożego 



 

 ▌ NAMASZCZENI DUCHEM  
 

W wielu miejscach Starego Testamentu odnajdujemy fragmenty mówiące o tym, że 

Duch zstępował na konkretnych ludzi w konkretnym czasie, aby udzielić im 

szczególnych łask do wykonania określonej misji. Jak wiejący wicher, który wypełnia 

żagle statku, tak Duch napełniał sędziów Izraela, takich jak Debora czy Gedeon, aby 

rządzili Jego ludem i prowadzili go do Niego (Sdz 4-8).  

Duch zstąpił też na Dawida po namaszczeniu dokonanym przez proroka Samuela                    

(1 Sm 16,13), napełniając go mądrością i uzdalniając do odważnego stawania do walki 

mocą Pana.  

Duch powoływał i wyposażał proroków, takich jak Izajasz, Jeremiasz i Ezechiel, 

aby słyszeli słowo Pana i głosili je ludowi Bożemu. Dawał im wizje oraz poznanie 

tego, jak bardzo Bóg pragnie, aby Izrael do Niego powrócił.  

Przez proroka Ezechiela Bóg obiecał tchnąć swego Ducha w martwe, wyschłe kości 

Izraela i przywrócić go do życia (Ez 37,1-14). A dlaczego miałby to uczynić?  

Aby poznali, że „Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam” (Ez 37,14).  

Także nas, którzy próbujemy prowadzić do Boga nasze rodziny, Duch może 

wyposażyć w mądrość i odwagę, jak to uczynił z Dawidem. Duch spłynie na nas z 

tymi dokładnie łaskami, które będą nam potrzebne do wypełnienia naszej misji czy 

życiowego powołania.  

I my, jak niegdyś Izajasz czy Ezechiel, możemy doświadczyć mocy Ducha, który 

swoim tchnieniem objawia ukryte tajemnice.  

Duch może ożywić naszą modlitwę, otworzyć przed nami niezrozumiałe dotąd 

teksty Pisma, wzbudzić natchnienie do czynienia aktów miłości.  

Duch niesie nam moc i życie, ilekroć Go o to prosimy – a nawet wtedy, gdy Go o to 

nie prosimy.  

 

▌ ODNOWA LUDU BOŻEGO  
 

To jasne, że działanie Ducha Świętego nie ogranicza się do Starego Testamentu. 

Mocą Ducha Bóg stworzył świat, a następnie mężczyznę i kobietę na swoje 

podobieństwo. Mocą Ducha utworzył sobie lud i namaszczał konkretnych ludzi, przez 

których realizował odwieczny plan zbawienia. W Nowym Testamencie widzimy 

jednak Ducha Świętego działającego w sposób jeszcze bardziej osobisty i bezpośredni 

– w łonie młodej żydowskiej dziewczyny imieniem Maryja. ▐ 


