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Mt 28, 16 - 20 
 

 

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.              

 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.  

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka 

władza w niebie i na ziemi.  

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. 

 

 

 

Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 
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Nakaz misyjny  (Mt 28, 16 - 20) 

 

ST: Iz 49,6; Dn 7,13-14; Ag 1,13 

NT: J 20, 19-23; Dz 1,6-8  II  Mk 16,14-18; Łk 24,36-49 

KKK: misyjne posłanie Kościoła, 767-768, 849-856 

Lekcjonarz: 28,16-20: Wniebowstąpienie Pańskie (rok A); uroczystość Trójcy 

Przenajświętszej (rok B); wspomnienie św. Pawła Mikiego i Towarzyszy, 

męczenników; czytania wspólne o pasterzach; 28,18-20; chrzest dzieci 

 

[28, 16-17]  

Umieszczając ostatnią scenę w Galilei Mateusz zatacza w swej opowieści koło. 

To tu wszystko się zaczęło,  

 tu dorastał Jezus (2,22-23),  

 tutaj zostali powołani pierwsi apostołowie (4,18-22)  

 stąd najpierw wybrzmiała nowina o królestwie (4,12-17). 

Czytelnicy spodziewali się powrotu do Galilei od czasu zapowiedzi wygłoszonej 

w 26,32 i wskazówek przekazanych w wersetach 7 i 10. 

Galilea, punkt startowy misji Mesjasza skierowanej do Izraela, teraz ma stać się 

punktem, z którego rozpocznie się misja skierowana do całego świata (w.19). 

Jedenastu (wszyscy poza Judaszem) zbiera się na górze wskazanej przez Jezusa, a 

ich oczy padają na Zmartwychwstałego. 

Instynktownie reagują tak, jak kobiety, które zobaczyły Go żywego w poranek 

wielkanocny: kłaniają się z czcią (zob.w.9). 

 Według tłumaczenia NAB (New American Bible) Jedenastu oddaje pokłon, 

a potem natychmiast zaczyna się wahać ze względu na żywione wątpliwości. 

 Innym sposobem przetłumaczenia tego wyrażenia [zastosowanym w Biblii 

Tysiąclecia - przyp. tłum.] jest: niektórzy jednak wątpili (...).                                    

To wskazywałoby, że reakcje uczniów były podzielone: jedni uwierzyli, 

drudzy zaś przynajmniej początkowo zachowali rezerwę. 

[28, 18]  

Jezus wita uczniów, ogłaszając swą suwerenną władzę. Jego powstanie z martwych 

jest zarazem Jego intronizacją nad sferami nieba i ziemi. 



Badacze zasadniczo interpretują to jako aluzję do władzy królewskiej danej Synowi 

Człowieczemu w Dn 7,13-14, do którego to fragmentu nawiązuje kilka stwierdzeń 

padających w Ewangelii Mateusza 

 (zob. zwłaszcza 24,30: "Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy 

będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na 

obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą." i 26,64:" Jezus mu odpowiedział: Tak, Ja Nim 

jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy 

Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich."). 

Syn Człowieczy zostaje zaprowadzony do Boga i "dana" jest Mu "władza", tak by 

"wszystkie narody" mogły Mu służyć jako swemu królowi. 

W ostatniej scenie Ewangelii Mateusza Jezus odnosi do siebie te same wyrażenia, 

które użyte są w tłumaczeniu Księgi Daniela w Septuagincie. 

To oznacza, że Jezusowi, w Jego człowieczeństwie, powierzona została Boska 

władza nad niebem i ziemią. Oczywiście, w swym bóstwie nigdy nie przestał być 

wszechmocny, lecz teraz sprawuje panowanie nad wszechświatem w swym 

zmartwychwstałym człowieczeństwie (por.  

 Ef 1,20-21: "Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej 

prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i 

Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, 

ale  i w przyszłym." ;  

 Flp 2,9: "Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad 

wszelkie imię,"). 

[28, 19]  

Obdarzony taką władzą, Jezus przekazuje Jedenastu nakaz misyjny:  

                Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. 

Cały świat zostaje uznany za przestrzeń misyjną, gdyż zamieszkujące go 

rozmaite ludy i wspólnoty są "wieloma", za których Jezus przelał swą krew (26,28). 

Istnieją wątpliwości, czy użyte tu greckie słowo ethne powinno się tłumaczyć jako 

"narody" (jak jak w NAB), czy jako "poganie". 

W każdym razie ewangelizacja nie ogranicza się już do "domu Izraela", jak było to 

za ziemskiej działalności Jezusa (10,6; 15,24). 

Ważne jest dostrzeżenie, że pozyskiwanie uczniów nie sprowadza się do 

zdobywania konwertytów czy doprowadzania kolejnych ludzi do chrztu. 

 

 

 



Uczniem jest ten, kto  

 słucha Jezusa (17,5)  

 uczy się od Niego, jak żyć (11,28-30),  

 jak się modlić (6,9-13)  

 jak czynić to, co podoba się Ojcu (3,17). 

 

Chrześcijańskie bycie uczniem całkowicie określa drogę życiową, jest 

zobowiązaniem, by w naszych codziennych działaniach i decyzjach wzorować się na 

przykładzie danym przez Jezusa i Jego najbardziej heroicznych wyznawców  

(por. 1 Kor 11,1: "Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą 

Chrystusa.") 

Niezależnie od tego, jak ważny jest cotygodniowy udział w Mszy czy odmawianie 

modlitwy przed snem, w nakazie przekazanym przez Pana jesteśmy wezwani do 

czegoś znacznie więcej. 

Mimo to, nawet zobowiązanie na całe życie musi mieć swój początek. 

Bycie uczniem rozpoczyna się inicjacją sakramentalną, chrztem wszystkich 

nowych wyznawców Jezusa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
1
. 

Choć doktryna o Trójcy Świętej nie zostanie jasno sformułowana przez Kościół aż 

do IV i V wieku, ziarna tego nauczania są obecne już w tym nakazie Jezusa i w wielu 

innych nowotestamentowych tekstach
2
. 

Ponadto czytelnicy Ewangelii Mateusza po raz pierwszy zetknęli się  z Osobami 

Ojca, Syna i Ducha w kontekście chrztu samego Jezusa (3,13-17). 

Zatem związek chrztu z trzema Osobami Trójcy nie bierze się znikąd, został on 

bowiem ustanowiony już w tym wcześniejszym fragmencie Ewangelii. 

[28, 20]  

Nowi uczniowie mają być nie tylko ochrzczeni, ale i wprowadzani w nauczanie 

Jezusa. Potwierdzone tu zostaje znaczenie słuchania słów Jezusa i wcielania ich w 

życie, co zostało podkreślone w Kazaniu na górze (7,23-27). 

Oczywiście będzie to obejmowało również wprowadzenie w podstawowe zasady i 

reguły, lecz ostatecznie uczniom powinno zostać w pełni przedstawione wszystko, co 

Chrystus przykazał. 

                                                           
1
 Na temat przyjęcia tych słów jako formuły chrzcielnej w starożytnym Kościele, zob. Didache, 7,1-3 (wyd. 

polskie: s.36). 
2
 W podobnych kategoriach wypowiadał się np. apostoł Paweł w połowie I wieku (zob. 1 kor 12,4-6; 2 Kor 

13,13; Ga 4,4-6; 1 Tes 1,2-5) 



Ewangelia ma nadawać kształt i kierunek całemu naszemu życiu, zatem 

wierzący muszą się dowiedzieć, jak rzutuje ona na kwestie rodzinne, ekonomię, relacje 

międzyludzkie, pracę, zarządzanie, edukację i tak dalej. 

Innymi słowy, Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie musi ostatecznie wykraczać 

poza osobistą formację i zostać poddana szerszej inkulturacji. 

Pan chce, by prawda jego przesłania schrystianizowała wszystkie narody jako 

narody. 

Dopiero gdy Ewangelię przyjmą zarówno jednostki, jak i społeczności, wówczas 

będziemy mogli powiedzieć, że wola Ojca dokonuje się "na ziemi, tak jak w niebie" 

(6,10). 

Pożegnalne słowa Jezusa kierują nas z powrotem ku początkowi Ewangelii 

Mateusza, gdzie Jezus został nazwany "Emmanuelem", co oznacza "Bóg z nami" 

(1,23). 

Tutaj ta sama idea zostaje wyrażona w stwierdzeniu:  

Ja jestem z wami przez wszystkie dni. 

Jest to obietnica pozostania na wieki obecnym we wspólnocie chrześcijańskiej (zob. 

18,20). Uczniowie nie zostają pozostawieni samym sobie, gdy wyruszają nieść innym 

Ewangelię. 

Jest z nimi Jezus, wyzwalający swą moc i przygotowujący serca wszystkich, którzy 

tę Ewangelię przyjmują. 

 

Gdy uczniowie głoszą Dobrą Nowinę, ich słuchacze przyjmują lub odrzucają słowa 

samego Jezusa (zob. 7,24-27). Gdy uczniowie udzielają chrztu, to Jezus chrzci 

"Duchem Świętym i ogniem" (zob. 3,11). 

 

To aktywna obecność Chrystusa sprawia, że  

Kościół jest dla świata "powszechnym sakramentem 

zbawienia"3
. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Lumen gentium, 48 



 

Żywa tradycja: Powołani do ewangelizowania 

Ostatni papieże przynaglają katolików, by na nowo oddali się rozpowszechnianiu 

Ewangelii i znów poświęcili się ewangelizowaniu świata: 

Ponownie chcemy to z naciskiem stwierdzić, że nakaz głoszenia Ewangelii 

wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem Kościoła (...). 

Obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła; 

wyraża ono najprawdziwszą jego właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji               

(Paweł VI, Evangelii nuntiandi,14). 

Przyjmując tę misję, niech każdy pamięta o tym, że życiowym centrum nowej 

ewangelizacji powinno być jasne i jednoznaczne  głoszenie osoby Jezusa Chrystusa, to 

znaczy głoszenie Jego imienia, Jego nauki, życia, obietnic i królestwa, które nabył dla 

siebie przez misterium paschalne (Jan Paweł II, Ecclesia in America, 66). 

Zasadniczym powołaniem całej ludzkości jest w rzeczywistości powrót do jej 

źródła, którym jest Bóg - w Nim jako jedynym znajdzie swoje ostateczne spełnienie 

przez odnowienie wszystkiego w Chrystusie (...). Dlatego Chrystus powołuje, 

usprawiedliwia, uświęca i posyła swoich uczniów, by głosili królestwo Boże, ażeby 

wszystkie narody stały się ludem Bożym. Jedynie w takiej misji staje się zrozumiała i 

się uwiarygodnia prawdziwa droga ludzkości w historii (Benedykt XVI, Orędzie na 

Światowy Dzień Misyjny 2009). 

  

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (28,18-20) 

 

Końcowe wersety Ewangelii Mateusza stanowią podstawę misji Kościoła i bodziec 

do jej wypełniania. 

Jezus uznaje ewangelizowanie "wszystkich narodów" za niezbywalny 

obowiązek swych wyznawców.  

Niektórzy są powołani do wypełnienia szczegółowego zadania, jakim jest 

wyruszenie z ewangelią w odległe krainy - dokładnie tak, jak uczynili to apostołowie, 

gdy zanieśli chrześcijańskie przesłanie na "krańce ziemi" (Dz 1,8). 

Lecz odpowiedzialność ta spoczywa na całym ludzie Bożym. Wszyscy są wezwani 

do uczestnictwa w ewangelizacyjnych wysiłkach Kościoła. 

Częściowo oznacza to przekazywanie innym Ewangelii poprzez świadectwo 

naszych słów i czynów, gdziekolwiek się znajdziemy. 



Lecz jesteśmy proszeni o coś więcej niż tylko to.  

Istnieje też potrzeba wspierania naszych przebywających za granicą 

misjonarzy zarówno finansowo, jak i modlitewnie. 

Na polu misyjnym muszą być przezwyciężane niezliczone przeszkody, a połączenie 

pomocy materialnej i duchowej jest kluczowe dla uczynienia wysiłków misjonarzy 

zarówno możliwymi, jak i owocnymi. 

Pamiętajmy, że sprawą całego ludu Bożego jest wypełnianie nakazu Jezusa, by 

"nauczać wszystkie narody". 

 

 

Biblia Nawarska - Pismo Święte Nowego Testamentu                                      

z komentarzem duchowym Wyd. Apostolicum, Ząbki 2020 

 

 Mt 28, 16-20 : 
 

Wszystkie ewangelie wspominają, że apostołom trudno było zaakceptować 

zmartwychwstanie Jezusa. 

Marek (por. Mk 16,9-20) pisze o tym bardziej otwarcie od Mateusza, który 

wspomina o tym tylko zdawkowo (w. 17). 

"Nie jest rzeczą wielką uwierzyć, że Chrystus umarł. W to wierzą i poganie, i 

Żydzi [...]. Wszyscy wierzą w to, że umarł. Wiara chrześcijan to 

zmartwychwstanie Chrystusa. Za coś wielkiego uważamy to, że wierzymy, iż On 

zmartwychwstał" (św. Augustyn, Objaśnienia psalmów 120,6). 

 "Dana Mi jest wszelka władza ... " (w.18). 

Wszechmoc, wyłączny przymiot Boga, jest również atrybutem zmartwychwstałego 

Jezusa. 

Słowa Pana przywołują fragment z Księgi Daniela, w którym jest zapowiedziane, że 

po władzach, które przemijają, nadejdzie Syn Człowieczy, któremu  

"powierzono [...] panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu 

wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, 

które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie" (Dn 7,14). 

To Jezus jest tym Synem Człowieczym, który przez swoje cierpienia zasłużył na 

wywyższenie w chwale (por. Dn 7,9-14). 



 "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody ..." (w.19-20). 

Celem pierwszego rozesłania Dwunastu (10,1-42) był dom Izraela (10,5-6), 

motywem zaś była bliskość królestwa niebieskiego (10,7). 

Teraz Jedenastu zostaje posłanych na cały świat, a ich misja obejmuje udzielanie 

chrztu w imię trzech Osób Boskich (w.19) oraz nauczanie o nakazach Pana. 

Zbawienie osiąga się przez przynależność do Kościoła, która się wyraża w 

wypełnianiu przykazań. 

"Naprawdę wielka jest nagroda dla strzegących przykazań. I nie tylko owo pierwsze 

i najważniejsze przykazanie [...], [lecz] także pozostałe Boże przykazania doskonalą 

takiego człowieka, kształcą, wychowują, oświecają, a wreszcie czynią prawym i 

szczęśliwym. Dlatego skoro rozumny jesteś, pamiętaj, że zostałeś stworzony na 

chwałę Bożą i dla zbawienia wiecznego. To właśnie jest twoim celem, to ośrodkiem 

twej duszy, to skarbem twego serca. Jeśli osiągniesz ten cel, będziesz szczęśliwy; jeśli 

oddalisz się od niego, będziesz nieszczęśliwy" (św. Robert Bellarmin, Wzniesienie 

umysłu do Boga 1). 

 "A oto Ja jestem z wami ..." (w.20). 

W ST opisano, jak Bóg przebywa pośród swojego ludu (por. np. Wj 33,13-17) i jak 

obiecuje swoim wybranym, że będzie z nimi w ich przedsięwzięciach, dzięki czemu 

one się powiodą (Rdz 28,15; Wj 3,12; Joz 1,5; Jr 1,8 itd.). 

To zdanie z Ewangelii wskazuje, że adresatem przesłania jest cały Kościół. 

Dlatego w prowadzeniu ewangelizacji nie jesteśmy sami.  

 Chrystus jest Emmanuelem, "Bogiem z nami" (1,23). 

A ponieważ jest Bogiem, swoją mocą i skutecznością (w.18) trwa z nami aż do 

końca świata (w.20). 

"Chociaż słowa Pisma "Aby Bóg był wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15,28) 

odnoszą się nie tyle do teraźniejszego, co do wiecznego żywota, to jednak i teraz nie 

rozłącza się Pan nigdy z tą swoją świątynią, jaką stanowi Kościół (Kol 1,18). Sam to 

nam przyrzekł mówiąc: "Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia 

świata" (Mt 28,20) [...]. A więc to wszystko, co Syn Boży uczynił dla zbawienia 

świata i czego nauczał, znamy nie tylko ze zdarzeń minionych dziejów, ale i z wpływu 

wywieranego przezeń na czasy obecne" (św. Leon Wielki, Mowa 63 o Męce 

Pańskiej) 12,3.6). 

 

 

 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
   

 Św. Jan Damasceński 

 

Wierzymy w Boga w Trójcy Jedynego 
 

  

 Wierzymy zatem w jednego Boga, w jeden Początek, który nie miał 

początku, w [Istotę] niestworzoną i niezrodzoną, nieprzemijającą i nieśmiertelną, 

wieczną, niezmierzoną, niczym nieobjętą, nieposiadającą granic, wszechpotężną, 

prostą, niezłożoną, bezcielesną, niepodlegającą płynności ani biernej możliwości czy 

[jakiejkolwiek] zmienności, niewidzialną, źródło dobra i sprawiedliwości, duchowe 

światło, niedostępne, bezmiar potęgi, dla której jedyną miarą jest wola – bo [Bóg] 

może wszystko, co tylko chce.  

 

 Wierzymy w przyczynę sprawczą wszystkich rzeczy widzialnych                    

i niewidzialnych, które [Bóg] utrzymuje, zachowuje i otacza opieką, włada nimi, 

kieruje i rządzi w nieustannym i nieprzemijającym władztwie, nieznającym 

sprzeciwu.  I w [Istotę], która wszystko sobą napełnia, a sama niczym nie jest objęta, 

lecz w sobie obejmuje wszystko, skupia i ma wszystko przed sobą; przenika 

wszystkie byty, nie mieszając się z nimi i sięga poza wszystkie, i od wszystkich się 

odróżnia, ponieważ wznosi się ponad wszelką istotę i ponad wszystko, sama będąc 

pełnią Bóstwa i pełnią dobra, i pełnią, wszelkiej zupełności. 

 

 Ona ustanawia wszystkie zasady i prawa, a sama wyższa jest ponad wszelką zasadę                    

i prawo, i nad byt, i życie, i rozum, i myśl; jest z siebie światłem, z siebie dobrem, z 

siebie życiem, z siebie bytem, ponieważ nie od kogoś innego ma to, że istnieje, czyli 

nie otrzymała tego od każdego z jestestw, lecz przeciwnie, sama jest zasadą istnienia 

wszystkiego, co istnieje, i zasadą życia dla wszystkiego, co żyje, i zasadą rozumu dla 

istot obdarzonych rozumem, i przyczyną sprawczą wszelkiego dobra dla wszystkich 

bytów – a zna je pierwej, zanim powstały. 

 

 Wierzymy więc w jedną naturę, jedno Bóstwo, jedną potęgę, jedną 

wolę, jedno działanie, jeden początek, jednowładztwo, jedno panowanie, jedno 

królowanie – [istniejące] w trzech doskonałych Hipostazach, odbierające jeden kult, 

będące przedmiotem wiary i czci dla wszystkich rozumnych stworzeń; w 



Hipostazach zjednoczonych bez pomieszania i różniących się bez podziału, co 

wydaje się paradoksem.  

 [Wierzymy] w Ojca, Syna i Ducha Świętego, w których też imię 

zostaliśmy ochrzczeni. Tak bowiem chrzcić nakazał apostołom Pan, gdy powiedział: 

 „Chrzcijcie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). 

 

 Wierzymy w jednego Ojca, Początek i Przyczynę wszystkich 

rzeczy, nie zrodzonego z nikogo, bo tylko On nie ma przyczyny i nie jest 

zrodzony, a jest Stwórcą wszechrzeczy, Ojcem zaś jest z natury tylko 

jednorodzonego Syna swego, Pana naszego, Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a 

Dawcą Ducha Przenajświętszego.  

 

 Wierzymy w jednego Syna Bożego, jednorodzonego, naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, „zrodzonego z Ojca przed wszystkimi 

wiekami, Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, 

zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się 

stało...” 

 

 Wierzymy również w jednego Ducha Świętego, Pana                                 

i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, a w Synu spoczywa, „który 

razem z Ojcem i Synem odbiera wspólną cześć i uwielbienie” jako współistotny z 

nimi i współwieczny; w Ducha z Boga, w Ducha prawego i mocnego, Źródło 

mądrości, życia    i świętości, który jest i nazywa się Bogiem jak Ojciec i Syn. 

Wierzymy [w Ducha] niestworzonego, Pełnię, Stwórcę, najwyższego Władcę i 

Sprawcę, wszechmocnego i nieskończonej potęgi, panującego nad 

wszechstworzeniem, w panowaniu żadnemu niepodległego, przebóstwiającego nie 

zaś przebóstwionego; napełniającego, a nie napełnionego; udzielającego się, nie zaś 

uczestniczącego; uświęcającego, nie zaś uświęconego; Orędownika [Parakleta], bo 

przyjmuje prośby wszystkich; podobnego we wszystkim do Ojca, a rozdawanego 

przez Syna i przyjmowanego przez wszystkie stworzenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 Św. Grzegorz z Nazjanzu 

 

Bóg się stopniowo objawia 

 

Dwie zaszły w dziejach ludzkości przemiany dotyczące życia i człowieka i uderzające 

swą wielkością, określane także jako dwa Przymierza, a z powodu rozgłosu sprawy – 

jako trzęsienia ziemi.  
 

 Pierwsza przemiana i wstrząs – to przejście od kultu bożków do Prawa, 

druga przemiana i wstrząs – to przejście od Prawa do Ewangelii. 

 Także trzeci wstrząs obwieszcza nam Pismo Święte: przejście z tego życia 

do życia [wiecznego] po tamtej stronie, gdzie nie ma żadnych przewrotów 

ani trzęsień. 

 

A koleje owych dwu Przymierzy były podobne. Co to znaczy? 
 

 To znaczy, że nie przemieniły się nagle ani też od pierwszego wstrząsu przemiany. 

Dlaczego? To koniecznie trzeba wiedzieć: stało się tak dlatego, byśmy nie ulegli 

przymusowi, ale zostali przekonani.  

Bo to, co nie jest dobrowolne, nie jest również i trwałe, podobnie jak wstrzymywanie 

nurtu rzeki lub rozwoju młodej latorośli. Co zaś jest dobrowolne, jest i trwalsze, i 

pewniejsze.  W pierwszym wypadku zasługa byłaby po stronie tego, kto użył przemocy, 

w drugim zaś – po naszej, a ponadto takie rozwiązanie jest dziełem Bożej życzliwości, 

tamto natomiast [narzucanie woli] jest oznaką tyrańskiej władzy. 
 

Tak więc nie sądził Bóg, by należało uszczęśliwiać kogoś wbrew jego woli, ale 

uznał za słuszne chętnym dobrze czynić.  

Dlatego też – jak dobry pedagog i lekarz – stopniowo znosi prawa i 

zwyczaje odziedziczone po ojcach, ale część ich toleruje, robiąc pewne ustępstwa na 

rzecz ludzkich upodobań, podobnie jak lekarze ustępują swym chorym, aby przyjęli 

lekarstwo zaprawione sztucznie czymś przyjemniejszym. Bo trudno zmieniać rzeczy, 

które były w zwyczaju i przez długi czas cieszyły się poszanowaniem. 

 

Pierwsza przemiana zniosła kult bożków, ale zachowała zwyczaj składania krwawych 

ofiar. Druga usunęła krwawe ofiary, ale nie zniosła od razu zwyczaju obrzezania. 

Następnie, skoro [ludzie] już pogodzili się z obaleniem [kultów], zrezygnowali nawet z 

tego, co im zostawiono: jedni z ofiar, drudzy z obrzezania, i stali się najpierw z pogan 

Żydami, następnie z Żydów chrześcijanami przez stopniowe przemiany, jakby ukradkiem 

prowadzili do Ewangelii. 



 

 Niech cię przekona o tym Paweł, który z obrzezania i oczyszczenia doszedł do tego, 

że mówił: „Ja zaś, bracia, jeśli obrzezanie głoszę, za cóż jeszcze prześladowanie 

cierpię?” (Ga 5, 11). Tamto było według zasad pedagogii zbawienia, to zaś według 

doskonałości chrześcijańskiej. 
 

Do tego mogę porównać dzieje nauki o Bóstwie z tym zastrzeżeniem, że tu sytuacja 

jest wręcz przeciwna. Tam bowiem zmiana polegała na usuwaniu, tutaj zaś 

udoskonalenie dokonuje się poprzez stopniowe dodawanie.  

 

Bo tak się sprawa przedstawia:  

 Stary Testament głosił Ojca w sposób zupełnie wyraźny, syna raczej jakby 

przez zasłonę.  

 Nowy Testament ukazał nam Syna całkiem jasno, ale Bóstwo Ducha Świętego 

tylko zaznaczył.  

 Teraz wreszcie Duch Święty między nami przebywa wyraźniej, objawiając 

nam prawdę o sobie.  

 

Albowiem w czasie, kiedy Bóstwo Ojca nie było jeszcze powszechnie uznawane, 

byłoby rzeczą wielce ryzykowną pozwolić na otwarte głoszenie Syna, albo w czasie, 

kiedy nie przyjęto jeszcze Bóstwa Syna, narzucać ludziom objawienie Ducha Świętego – 

że się posunę do powiedzenia nawet zanadto śmiałego – jako ciężar dodatkowy. 
 

 [Chodziło o to], by ludzie obciążeni jak gdyby pokarmem ponad siły, słabe oczy 

zwróciwszy na słoneczne światło, nie byli w ten sposób narażeni na niebezpieczeństwo 

utraty nawet tego, co było na miarę ich sił, ale by poprzez stopniowe dodatki, i jak 

powiedział Dawid, przez wstępowanie w górę, i przez posuwanie się i postęp z jasności 

w jasność, światło Trójcy Świętej rozbłysło jaśniejszymi promieniami.  
 

Dla tej – sądzę – przyczyny i uczniom się udziela tylko w części, odpowiednio do 

stopnia, w jakim przyjąć Go mogą na samym wstępie głoszonej Ewangelii, a po męce, po 

wniebowstąpieniu, kiedy już tchnieniem Chrystusa został im Duch udzielony, czyni cuda 

[poprzez apostołów] i ukazuje im się w językach ognistych. 

 

Zresztą sam Jezus objawia Go stopniowo, jak 

się sam możesz przekonać, jeśli przeczytasz teksty z większą dokładnością. 

 

 Mówi najpierw: „Sam będę prosił Ojca, a On wam da innego Orędownika, 

Ducha Prawdy” (J 14, 16n). Użył tego zwrotu, by nie wydawało się, że 

przeciwstawia się Bogu i że występuje wbrew woli Ojca.  



 Dalej mówi, że „Ojciec Go pośle”, ale dodaje „w moim imieniu” (J 14, 26), 

pomijając już: „Sam będę prosił”, lecz zachowując [słowo] „pośle”.  

 Nieco później powiada: „Ja Go wam poślę" (J 15, 26), zaznaczając przez to 

własną moc.  

 Wreszcie dodaje: „On przyjdzie” (J 16, 8), by oznajmić nieprzymuszoną moc 

Ducha Świętego. 

 

 Widzisz blaski, jakie nam się stopniowo zapalają, i pedagogikę nauki o 

Bogu. 

 Nam także narzuca się taki porządek nauczania: nie wypowiadać się całkowicie od 

razu, ale w końcu niczego nie zostawić w ukryciu. Pierwsze bowiem byłoby niezręczne, 

drugie zaś ubliżające Bogu; pierwsze mogłoby zniechęcić obcych, drugie zranić naszych. 

 

A teraz dodam jeszcze pewne uwagi, które być może już innym 

przyszły na myśl, ale które uważam za owoc własnych moich rozważań. 

 

Dołączę je więc do tego, co powiedziałem wyżej. Zbawca miał niejedno, o czym 

powiedziano [w Piśmie], że w owym czasie nie mogli tego znieść uczniowie, chociaż 

pełni byli wielu nauk; i może było to przysłonięte i ukryte z tych powodów, o których już 

wspomniałem.  

I znowu mówił, że „Duch Święty nauczy nas wszystkiego, kiedy przyjdzie” (J 16, 

13). Sądzę, że jedną z tych rzeczy jest właśnie i samo Bóstwo Ducha Świętego, które 

później miało zostać Ewangelią wyjaśnione, jako że wtedy – po Zmartwychwstaniu i 

powrocie Zbawiciela – poznanie Jego [przez ludzi] osiągnęło pewną dojrzałość i 

rokowało najlepsze nadzieje i nie odmawiano Mu już wiary. 

 

 Św. Teofil Antiocheński 

 

Bóg niewypowiedziany 

  
 

Słuchaj, człowieku! 

O kształtach Boga ani mówić, ani opowiadać  nie można, ani ich widzieć oczyma 

ciała.  

Bo i Jego chwały nie można pojąć rozumem, ani wielkości objąć, ani myśleć o Jego 

wysokości, ani Jego siły z czymkolwiek porównywać lub mądrości upodabniać; 

łaskawości Jego nie da się naśladować ani dobroczynności wypowiedzieć.  

 



Jeślibym Go nazwał światłem, nazywam Jego dzieło;  

 jeśli nazwę słońcem, wyrażam Jego pierwszeństwo;  

 jeśli nazwę duchem, wyrażam moje własne oddychanie;  

 jeśli nazwę mądrością, wyrażam to, co od Niego pochodzi;  

 jeśli nazwę siłą, wyrażam Jego potęgę;  

 jeśli nazwę opatrznością, wyrażam Jego łaskawość;  

 jeśli nazwę królowaniem, wyrażam Jego chwałę;  

 jeśli Go nazwę panem, nazywam Go sędzią;  

 jeśli nazwę Go sędzią, twierdzę, że jest sprawiedliwy:  

 jeśli nazwę Go ojcem, wszystko o Nim mówię. 

 

 Modlitwa do Trójcy 
 

 Bóg, Pan, Duch Święty, błogosławiona Trójca. 

 Ojciec, Syn, Pocieszyciel, błogosławiona Trójca. 

 Dawca, Szafarz, Rozdzielający, błogosławiona Trójca. 

 Duch działań, Duch posług, Duch łask, błogosławiona Trójca. 

 Bóg jest Ojcem substancji, więc i samą substancją, Syn i Duch substancją, lecz 

trzy razy ta sama i jedyna substancja, błogosławiona Trójca. 

 Ojciec doskonały, Syn doskonały z doskonałego Ojca, święty doskonały Duch 

ze świętego  i doskonałego Ojca, błogosławiona Trójca. 

 Źródło, Rzeka, Orzeźwienie, błogosławiona Trójca. 

 W trzech choć potrójne, lecz jedno działanie, błogosławiona Trójca. 

 Istnienie, Życie, Poznanie, błogosławiona Trójca. 

 Miłość, Łaska, Dar jedności, błogosławiona Trójca. 

 Bóg jest miłością, Chrystus łaską, Duch Święty - darem jedności, 

błogosławiona Trójca. 

 Jeśli jest miłość, to i łaska, jeśli Miłość i Łaska, to jest i dar jedności, wszyscy 

więc  w poszczególnych i jedno w Trzech, błogosławiona Trójca. 

 Stąd mówi Apostoł Paweł natchniony przez Boga: "Łaska Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, i miłość Boga, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami"             

(2 Kor 13,13), błogosławiona Trójca. 

 Niezrodzony, Zrodzony, Odradzający, błogosławiona Trójca. 

 Prawdziwe Światło, prawdziwe Światło ze Światła, prawdziwe Oświecenie, 

błogosławiona Trójca. 

 Odpoczynek, Pochodzenie, Powrót, błogosławiona Trójca. 

 Niewidzialny niewidzialnie, Widzialny niewidzialnie, Niewidzialny widzialnie, 

błogosławiona Trójca. 



 Wszelka Moc, wszelkie Działanie, wszelkie Poznanie, błogosławiona Trójca. 

 Ziarno, Drzewo, Owoc, błogosławiona Trójca. 

 Z jednego wszystko, przez Jednego wszystko, w Jednym wszystko, 

błogosławiona Trójca. 

 Niezrodzony z Wiecznego, Zrodzony z Wiecznego, Zrodzony, aby wszystko 

stało się wiecznym, błogosławiona Trójca. 

 Ty nakazujesz, aby została stworzona, Ty stwarzasz, Ty stworzone ożywiasz, 

błogosławiona Trójco. 

 Ty Ojcze, jesteś substancją wszystkiego, Ty, Synu jesteś Życie, Ty, Duchu, 

wszystko podtrzymujesz, błogosławiona Trójco. 

 Ten, który wstąpił do nieba, to Chrystus, Ten, który z nieba zstąpił, to ten sam 

Chrystus, więc nie rozpoczął się od człowieka, lecz sięga aż do człowieka, 

błogosławiona Trójca. 

 Ten jest Bóg nasz, ten jest Bóg jeden, ten sam i jedyny Bóg, błogosławiona 

Trójca. 

 Do Niego wszyscy sięmodlimy, modlimy się do jednego, czyli Ojca, Syna i 

Ducha Świętego, błogosławiona Trójca. 

 Daj przebaczenie grzechów, daj życie wieczne, daj pokój i chwałę, 

błogosławiona Trójco. 

 Wyzwól nas, zbaw nas, daj nam usprawiedliwienie z grzechów, błogosławiona 

Trójco. 

 

 (autor:  Mariusz Wiktoryn (ok. 300 - 363) - wybitny retor i filozof pogański, który po 

nawróceniu (opisanym w Wyznaniach św. Augustyna) poświęcił się pracy 

teologicznej. Jej owocem jest m.in. dzieło O Trójcy Świętej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I czytanie :  (Pwt 4, 32–34.39–40) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

  Zapytaj no dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w 

którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, [zapytaj] od jednego krańca niebios 

do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano od 

czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i 

pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród 

innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i 

wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie 

uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach?  

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie 

wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja 

dziś polecam tobie pełnić; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś 

przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój.  

 

 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   List Klemensa do Koryntian (I w.) 

 

Pan, Bóg potężny 

Niechaj więc nasza nadzieja sprawi, by dusze nasze przylgnęły do Tego, który jest 

wierny w swych obietnicach i sprawiedliwy w swoich sądach. Ten, kto zabronił 

kłamstwa, tym bardziej sam nie kłamie. Dla Boga nie ma nic niemożliwego oprócz 

kłamstwa.  

Rozpalmy zatem na nowo naszą wiarę w Niego i pomyślmy, że wszystko jest w 

zasięgu Jego ręki. Jednym słowem swojego majestatu stworzył wszechświat (Mdr 9, 

1) i jednym słowem może go unicestwić. „Któż Mu powie: co uczyniłeś? Albo któż 

się oprze sile Jego potęgi?” (Mdr 12, 12).  

Uczyni wszystko, kiedy zechce i jak zechce, a z tego, co postanowił, nic nie 

przeminie (Mt 5, 18). Wszystko jest dla Niego jawne i nic nie umknie Jego woli. 

„Niebiosa bowiem głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. 

Dzień dla dnia głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to 

słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie słyszano” (Ps 18, 2–4).  



Jeśli Pan wszystko widzi i wszystko słyszy, lękajmy się Go i porzućmy nieczyste 

pragnienia złych czynów, by Jego miłosierdzie osłoniło nas przed nadchodzącym 

sądem.  

Dokądże moglibyśmy uciec przed Jego potężną ręką? Jakiż świat przyjąłby tego, 

kto zbiegł przed Bogiem? Powiada bowiem gdzieś Pismo: „Dokąd pójdę i gdzie się 

skryję przed obliczem Twoim? Jeśli wstąpię do nieba. Ty tam jesteś, jeśli ucieknę 

na krańce ziemi, tam prawica Twoja; jeśli położę się w otchłani, tam jest duch 

Twój” (Ps 138, 7–10).  

Dokądże zatem pójść, dokąd uciec przed tym, który obejmuje cały wszechświat? 

Zbliżmy się więc do Pana z duszą świętą, wznosząc ku Niemu ręce czyste i nieskalane. 

Kochajmy naszego Ojca łaskawego i miłosiernego, który uczynił nas swoim 

wybranym dziedzictwem.  

Tak bowiem jest napisane: „Kiedy Najwyższy rozgraniczył narody, kiedy 

rozdzielał synów Adama, wtedy ludom granice wytyczył według liczby aniołów 

Bożych. Częścią zaś Pana stał się Jakub, Jego wydzielonym dziedzictwem Izrael” 

(Pwt 32, 8n).  

A w innym miejscu czytamy: „Oto Pan bierze dla siebie lud spośród ludów, tak 

jak człowiek bierze pierwociny ze swego klepiska. A z ludu owego wyjdzie święte 

świętych"..  

 

   św. Ireneusz 

 

Jest jeden Bóg 

Jest jeden Bóg, niestworzony, niewidzialny, stwórca wszystkiego, ponad którym nie 

masz innego Boga i po którym nie ma innego Boga.  

Bóg jest rozumnym bytem i dlatego przez Rozum – Logos uczynił to, co stworzył.  

I duchem jest Bóg i dlatego przez ducha wszystko upiększył. W ten sposób mówi 

tenże prorok: „Przez słowo Pana stały się niebiosa i przez Jego ducha wszelka Jego 

moc” (Ps 32, 6).  

Tak więc, skoro Słowo umacnia, to jest tworzy rzeczy cielesne i obdarza istnieniem, 

a duch porządkuje różnorodność mocy, słusznie Słowem nazywa się syna, a Duch 

porządkuje różnorodność mocy, słusznie Słowem nazywa się Syna a Ducha Mądrością 

Bożą.  

Słusznie także Paweł, Jego apostoł, mówi: „Jeden jest Bóg, Ojciec, ponad 

wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich” (Ef 4, 6).  



Ponad wszystkim bowiem jest Ojciec, przez wszystkich zaś Słowo – przez Nie 

wszystko się stało od Ojca, we wszystkim zaś Duch, który woła Abba Ojcze i który 

kształtuje człowieka na podobieństwo Boże.  

Tak więc Duch ukazuje Słowo i dlatego [prorok] zwiastował Syna Bożego, Słowo 

zaś, to jest Logos, kieruje Duchem i dlatego On sam jest tłumaczem Proroków i 

prowadzi człowieka do Ojca.  

 

 

 

Duchu Święty,  tchnij na mnie! 

 

 

Stać się nowym stworzeniem 

Uczniowie Jezusa mieli w głowach niezły zamęt. Widzieli niezwykłe cuda, jakie 

czynił ich Nauczyciel, starali się zrozumieć to, co mówił, byli z Nim tak blisko! A 

potem wszystko potoczyło się tak szybko.  

Najpierw widzieli Jezusa witanego jak Króla, a wkrótce potem – z daleka i 

ukradkiem – patrzyli na pojmanego, biczowanego i ukrzyżowanego. Skonał na oczach 

wielu ludzi, a Jego bok został przebity, aby nie był wątpliwości, że umarł.  

Wniebowstąpienie Pańskie, Bernardino Gandino, XVII w. 

 



Został pochowany, a z Nim wszystkie ich nadzieje.  

A na trzeci dzień ujrzeli Go cudownie powstałego z martwych – żywego i 

chodzącego pomiędzy nimi!  

Jak wielka musiała być ich radość, gdy znów zobaczyli Jezusa! Jadł i pił z nimi, 

wyjaśniał im Boży plan i tłumaczył, w jaki sposób wypełniły się na Nim Pisma.  

Teraz jednak znowu pozostali sami. Jezus opuścił ich, by powrócić do Ojca. 

Dlaczego musiał ich opuścić? Dopiero zaczynali coś rozumieć, nabierać pewności 

siebie w nowej sytuacji. Jeszcze przed swoją męką i śmiercią zapowiedział im: 

„Pożyteczne jest dla was moje odejście” (J 16,7).  

Ale czy te słowa w dalszym ciągu były aktualne? I czego teraz mogli się 

spodziewać? Jezus polecił im oczekiwać „obietnicy Ojca” zapewniając: „Gdy Duch 

Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc” (Dz 1,4.8).  

Piotr i pozostali uczniowie z pewnością zastanawiali się, co może być pożytecznego 

w odejściu Jezusa. Niewątpliwie woleliby, żeby z nimi pozostał. Jego obecność 

musiała być dla nich taka kojąca!  

Przez te czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu tyle się wydarzyło, tyle się 

dowiedzieli. Ich Nauczyciel naprawdę okazał się Mesjaszem, Synem Bożym! Kiedy 

na ich oczach wstąpił do nieba, wrócili do Jerozolimy „z wielką radością” (Łk 24,52), 

ale jednak woleliby, żeby ich nie opuszczał.  

Trzymali się razem, modlili się i czekali, ufając Jego obietnicy.  

 

▌ SPEŁNIONA OBIETNICA  
 

Zebrani w „sali na górze (…) trwali jednomyślnie na modlitwie” (Dz 1,13- 14).  

Domyślamy się, że Piotr, Jakub i Jan oraz pozostali Apostołowie wraz z Maryją, 

innymi uczniami i niewiastami, wcześniej towarzyszącymi wiernie Jezusowi, pilnie 

rozważali to wszystko, czego uczył ich Jezus po swoim zmartwychwstaniu.  

Na pewno oczekując na wypełnienie się obietnicy, której nie mogli do końca pojąć, 

prosili Go: „Ześlij swego Ducha”. A kiedy Duch Święty wreszcie zstąpił – podobnie 

jak wielokrotnie w historii ich ludu – przyszedł jako „uderzenie gwałtownego 

wichru” (Dz 2,2).  

Ten sam wicher, który powiał nad otchłanią w czasie stworzenia, zstąpił teraz na 

nich. To samo tchnienie Boga, które powołało świat do istnienia, teraz napełniło ich i 

stworzyło na nowo. Duch Boży już nie tylko unosił się nad chaosem ich życia, nie 

tylko uzdalniał ich do wykonania konkretnych zadań, ale przeniknął serca i wziął je w 

posiadanie.  



Po napełnieniu Duchem Świętym uczniowie zaczęli głosić wielkie dzieła Boga oraz 

wychwalać Go obcymi językami (Dz 2,4.11). Spoczęły na nich „jakby języki ognia” 

(Dz 2,4), a oni, jako wierni Żydzi, z pewnością przypomnieli sobie wówczas, że 

właśnie ogniem Bóg objawił swoją obecność na górze Synaj, kiedy zawierał 

przymierze z Mojżeszem.  

Jaka radość musiała ich ogarnąć, gdy uświadomili sobie, że Bóg jest przy nich 

obecny w tak potężny sposób!  

Uczniów, niegdyś tak bojaźliwych, targanych wątpliwościami i pogrążonych w 

poczuciu klęski, wypełniła teraz radość i odwaga tak dogłębna, że natychmiast stali się 

zdolni do głoszenia Nowego Przymierza wszem i wobec.  

Dźwięki ich modlitwy wielbiącej Boga przyciągnęły wielki tłum Żydów 

pochodzących z diaspory w wielu różnych krajach i nie mogących pojąć, w jaki 

sposób ci nieuczeni Galilejczycy mówią o Jezusie w ich językach ojczystych.  

Lecz Piotr i pozostali nie przejmowali się tym wcale. Ich lęk przeminął, a wszelkie 

wątpliwości ustąpiły.  

 

▌ NOWE STWORZENIE  
 

W dzień Pięćdziesiątnicy wypełniła się Boża obietnica „nowego serca i nowego 

ducha” (Ez 36,26).  

Zgromadzeni w Wieczerniku doświadczyli w sobie mocy nowego życia, danego im 

przez tego samego Ducha, który podniósł Jezusa z martwych (Rz 8,11). Doświadczyli 

ożywiającego i umacniającego działania Ducha Świętego.  

Tchnienie Boga ożywiło ich utraconą nadzieję i umocniło słabą wiarę oraz 

napełniło Bożą mocą, której dotąd nie znali. Otrzymali też dary Ducha Świętego.  

Najwyraźniej możemy zaobserwować tę życiodajną i odnawiającą moc 

Ducha Świętego na przykładzie św. Piotra.  

Ten prosty rybak, który zaparł się Jezusa i porzucił Go w krytycznym momencie, 

stanął teraz pewnie przed wielotysięcznym tłumem śmiało głosząc Dobrą Nowinę o 

śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Bez cienia lęku czy wstydu wyjaśniał tłumom, że 

Jezus – którego oni ukrzyżowali – zmartwychwstał i wzywa ich do wiary.  

„Nawróćcie się (…) i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa 

Chrystusa, a otrzymacie w darze Ducha Świętego” (Dz 2,38) – głosił z odwagą.  

Powiedział im, że to wylanie Ducha przeznaczone jest nie tylko dla Apostołów, ale 

także dla nich, dla ich dzieci i dla wszystkich, „którzy są daleko, a których Pan, Bóg 

nasz, powoła” (Dz 2,39).  



Prowadząc Kościół pierwotny, Piotr pozwalał Duchowi Świętemu przenikać i 

zmieniać swoje myślenie i postępowanie. Głosząc Dobrą Nowinę, On i pozostali 

Apostołowie umocnieni w wierze uzdrawiali chorych w imię Jezusa (Dz 3,1-10).  

Duch Święty pomagał im coraz głębiej rozumieć naukę Jezusa i coraz jaśniej głosić, 

że w Nim wypełniły się wszystkie Pisma.  

Duch napełniał pierwszych chrześcijan Bożą miłością ucząc ich żyć w jedności (Dz 

4,32-35). Bariery pomiędzy bogatym a ubogim, mężczyzną a kobietą, Żydem a 

Grekiem, a nawet niewolnikiem a wolnym zaczęły się kruszyć, ponieważ  

Duch Święty zmieniał spojrzenie pierwszych chrześcijan, sprawiał, że 

widzieli w sobie nawzajem braci i siostry w Chrystusie.  

Obcy dotąd ludzie potrafili z miłością dzielić się jedzeniem i majątkiem, 

przyjmowali do swego grona przedstawicieli innych, dotąd pogardzanych nacji, a 

nawet budzili szczery podziw u niewierzących ofiarną troską o wdowy, sieroty i 

chorych.  

Bóg mocą Ducha stwarzał ich na nowo – a przez nich posyłał tchnienie nowego 

życia na cały świat.  

 

▌ TCHNIJ DZIŚ NA NAS  
 

W dzień Pięćdziesiątnicy św. Piotr ogłosił, że Duch Święty jest dostępny dla 

każdego. Każdy ochrzczony wierzący otrzymał tego samego Ducha Świętego, który 

powołał do istnienia wszechświat, który okrył cieniem Maryję i napełnił samego 

Jezusa.  

Każdy z nas otrzymał tego samego obiecanego Parakleta, Ducha Pięćdziesiątnicy, 

który napełnił i przemienił Piotra, a także niezliczone rzesze świętych na przestrzeni 

wieków. Każdy z nas może doświadczyć w sobie mocy Ducha i jej życiodajnych 

skutków.  

Codziennie Duch Święty przemienia nas, napełnia i czyni nowym 

stworzeniem. Bóg zawsze pragnął mieszkać pośród nas i w nas.  

Duch Święty, który wlał w serca uczniów głębokie zaufanie do Jezusa, może 

ożywić także naszą wiarę i zapewnić jej nieustanny wzrost.  

Duch, który przezwyciężył lęki uczniów i dał im odwagę głoszenia Ewangelii, 

może napełnić także nas męstwem i pokojem, abyśmy potrafili dzielić się nadzieją, 

która w nas jest, nawet w niepewnych czasach.  



Duch, który rozpalił serca pierwszych chrześcijan uzdalniając ich do ofiarnej 

miłości bliźniego, może przemienić także nasze serca uzdalniając nas do podobnego 

miłowania innych.  

W dniach dzielących nas jeszcze od Zesłania Ducha Świętego, prośmy 

Go, aby przychodził i odnawiał nasze serca.  

Możemy modlić się słowami:  

 Duchu Święty, napełnij moje serce miłością do Ciebie, a moje 

usta Twoją chwałą!  

Czytając Pismo Święte módlmy się:  

 Duchu Święty, spraw, aby to słowo stało się dla mnie żywe                        

i objawiło mi Jezusa!  

W ciągu dnia prośmy Ducha, by pokierował naszymi krokami, dając nam odwagę                 

i mądrość głoszenia Jezusa tym, których spotykamy. Starając się kochać i służyć w 

naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach, módlmy się:  

 Duchu miłości, napełnij moje serce. Pokonuj moją grzeszność                      

i ucz mnie kochać moich bliźnich.  

 

▌ ŻYCIE WEDŁUG DUCHA  

 

Nie bądź zaskoczony, jeśli Bóg wysłucha tych modlitw i rzeczywiście tchnie w 

ciebie nowe życie!  

 Może odkryjesz nową radość z wychwalania Boga i pragnienie 

dziękowania Mu za wszystko, co dla ciebie uczynił. Wiedz, że właśnie tak 

działa Duch Święty!  

 Może podczas czytania Pisma Świętego w twoje serce wstąpi nowa 

nadzieja, jak zdarzyło się to uczniom na drodze do Emaus? To także jest 

działanie Ducha!  

 A może znajdziesz w sobie nowe pokłady miłości do innych, podobnej do 

tej, którą Jezus nas umiłował. To też są to owoce życiodajnego tchnienia 

Ducha Świętego.  

Prosząc o pomoc możesz być pewien, że Bóg ci odpowie.  

 

 



Pamiętaj, że już otrzymałeś Ducha Świętego.  

Za każdym razem, gdy zapraszasz Go do swego serca, po prostu otwierasz je 

szerzej na Jego łaskę. Z każdą taką modlitwą otwierasz okna zabite zwątpieniem i 

odryglowujesz zabarykadowane lękiem drzwi, aby wicher Ducha mógł powiać 

swobodnie i ogarnąć cię całego napełniając życiem Boga.  

 

O! Tchnij na mnie, 

Oddechu Boga, 

Życie mi nowe przynieś, 

Bym kochał wszystko, co Ty kochasz, 

I czynił, co Ty czynisz. 

 

Edwin Hatch 

 

Oby w tym wielkanocnym czasie Duch Święty tchnął nowe życie we wszystkich, 

którzy Go wzywają! ▐ 


