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Przedmowa 
 Apostolski Kościół chrześcijański rozwijał się początkowo w cieniu 
judaizmu i jego instytucji. Wychodząc z synagogi, zabrał z sobą pewne 
tradycje, które dalej rozwijał, przede wszystkim napełniał nową tre-
ścią. I tak chrześcijańskie nabożeństwo zakorzenione jest w synagogal-
nej służbie Bożej. Zwyczaj czytania podczas nabożeństwa perykop, 
wybranych ustępów z Biblii, zapożyczony został z żydowskiej tradycji 
odczytywania w synagodze fragmentów z zakonu Mojżeszowego i po-
zostałych ksiąg, z wyjątkiem psalmów. Przejęciu tej tradycji sprzyjał 
zwyczaj czytania podczas nabożeństw listów apostolskich (por. Kol 4, 
16). Jeden z pierwszych apologetów chrześcijańskich, Justyn Męczen-
nik († ok. 165), pisał: „W dniu zwanym Dniem Słońca odbywa się ze-
branie wszystkich razem, z miast i ze wsi, w jednym miejscu. Czyta się 
pamiętniki apostolskie lub pisma prorockie, póki czas pozwala. Potem, 
kiedy czytający przerwie, przełożony udziela słowem napomnienia 
i zachęty do naśladowania tak pięknych rzeczy” (1 Ap 67, 3). Z tego 
zwyczaju wykształtowała się zarówno w Kościołach na Wschodzie jak 
i na Zachodzie praktyka czytania podczas nabożeństw fragmentów 
z Ewangelii oraz pozostałych pism Nowego Testamentu (lekcje). Wraz 
z rozwojem nabożeństwa i ukształtowaniem się roku kościelnego po-
wstała potrzeba sporządzenia zbioru czytanych w niedziele i święta 
perykop. Zbiory te nieco różniły się od siebie. Nazywano je lekcjona-
rzami (Lectionarium). Do najstarszych znanych lekcjonarzy zaliczyć 
należy Comes Romanus Wirziburgensis (VI – VII w.) oraz Comes Alcuini 
z czasów papieża Honoriusza (625 – 638). Na Zachodzie podczas pa-
nowania Karola Wielkiego dążono do ujednolicenia porządku nabo-
żeństwa. Podstawą Karolińskiej reformy liturgicznej był Sakramentarz 
Gregoriański, podarowany Karolowi Wielkiemu przez Hadriana (772 – 
795). Znany jest pod nazwą Hadrianum. Porządek czytań biblijnych dla 
potrzeb Kościoła na Zachodzie z polecenia Karola Wielkiego opraco-
wał Paweł Diakon (720 – 795). 
 W myśl reformacyjnej zasady sola Scriptura, ks. Dr Marcin Luter 
opowiedział się za starokościelnym porządkiem czytania perykop bi-
blijnych podczas nabożeństw. Wittenberski Reformator swoją postyllę 
oparł na homiliarzu Pawła Diakona. Czytania biblijne według porząd-
ku starokościelnego w Kościołach luterańskich były wielokrotnie kry-
tykowane. Już ks. Marcin Luter pisał, że starokościelne lekcje uwzglę-
dniają w większym stopniu prawo, w mniejszym zaś ewangelię. Nie 
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odstąpiono jednak od tego porządku, lecz starano się zaradzić jego 
wadom. Najpierw powstawały prywatne zbiory, uzupełniające porzą-
dek perykop starokościelnych, nieco później zbiory opracowane dla 
potrzeb krajowych Kościołów ewangelickich w Niemczech. W 1896 
roku powstały tzw. perykopy eisenaskie, wprowadzone do czytań w Ko-
ściele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce wraz z Agendą z roku 1955.  
 W 1958 roku Luterańska Konferencja Liturgiczna w Niemczech dla 
potrzeb Kościołów ewangelickich, z których wywodzili się jej człon-
kowie, wydała nowy porządek czytań biblijnych. Przez prawie dwa-
dzieścia lat zbierano uwagi na temat tego porządku i w 1978 roku wy-
dano zrewidowany Perikopenbuch. Kościół Ewangelicko-Augsburski 
w Polsce, uczestniczący przez swoich przedstawicieli, głównie ks. Jana 
Grossa, w pracach Luterańskiej Konferencji Liturgicznej w Niemczech, 
zalecił używanie porządku z 1978 roku w liturgii i kaznodziejstwie. 
Zrewidowany prządek czytań biblijnych zawiera sześć rzędów tek-
stów ze Starego i Nowego Testamentu. Dołączono do nich dodatkowy 
rząd tekstów pochodzących z Księgi Psalmów oraz rząd tzw. tekstów 
marginalnych.  
 Książka, którą oddaję do rąk Czytelników nie jest postyllą. Jest zwię-
złym wprowadzeniem do tematyki poszczególnych niedziel i świąt 
roku kościelnego. Powinna ona służyć Czytelnikom do przygotowania 
się do niedzielnego i świątecznego zwiastowania w kościele. Każdy 
świadomy ewangelik powinien sięgnąć po nią w sobotni wieczór 
i z modlitwą przygotować się do niedzielnego lub świątecznego zwia-
stowania słowa Bożego.  
 Książka zawiera także zbiór cytatów z ojców Kościoła, reformato-
rów i współczesnych teologów. Należy je traktować jako pewnego rodza-
ju uzupełnienie opracowań na poszczególne niedziele i święta. Ułożo-
ne według są porządku kalendarza kościelnego.  
 Na końcu książki znajduje się spis skrótów biblijnych. Teksty biblij-
ne pochodzą z tzw. Biblii warszawskiej (Biblia, to jest Pismo Święte Sta-
rego i Nowego Testamentu, Warszawa 1988).  
 Wszystkim Czytelnikom tej książki życzę światła Ducha Świętego, 
błogosławionej lektury i Bożego prowadzenia przez słowo Boże.  

Autor  
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Wprowadzenie  
Motto: 

„Duch Pański nade mną, przeto namaścił 
mnie, abym zwiastował ubogim dobrą no-
winę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wy-
zwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uci-
śnionych wypuścił na wolność, abym zwia-
stował miłościwy rok Pana”. 

  Łk 4,18.19 

1. Czas  
 Człowiek żyje w wymiarze czasu i przestrzeni. Zarówno przestrzeń 
jak i czas ludzie nauczyli się mierzyć i oznaczać dzięki obserwacji nie-
ba. Jeśli przestrzeń jest związana z konkretną osobą, wszak każdy 
zajmuje inną przestrzeń, to czas egzystencji dla określonej liczby ludzi 
jest czymś wspólnym. Jednak również czas posiada personalny wy-
miar. Mędrzec miał go na myśli, gdy pisał: „Jest czas rodzenia i czas 
umierania; jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas 
zabijania i czas leczenia; jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu 
i czas śmiechu; jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania ka-
mieni i czas zbierania kamieni; jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się 
od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia; jest czas przechowywani 
i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania; jest czas milczenia 
i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia; jest czas wojny 
i czas pokoju” (Kz 3,2-8).  
 Czas stał się przedmiotem badań różnych dziedzin nauki. Dyscy-
plinę wiedzy zajmującą się badaniem czasu, nazywamy kairologią. 
W zależności od założeń, na której wznosi się gmach tej czy innej wie-
dzy, formułowane są odpowiedzi na pytanie: Czym jest czas? Staje się 
więc oczywiste, że różne definicje czasu nie przystają do siebie. Ponad-
to należy stwierdzić, że w różnych epokach i kulturach inaczej rozu-
miano upływający czas. Wystarczy wskazać na krąg kultury greckiej 
i semickiej, dokładniej – izraelskiej, aby się przekonać jak różne mogą 
być koncepcje czasu.  
 Dla starożytnych Greków czas był nieokreśloną liczbą powtarzają-
cych się wydarzeń, cyklicznie następujących po sobie zjawisk, które 
każdy mógł zaobserwować i opisać. Na czas składał się rytm dnia i no-
cy, lata i zimy, rytm budzącej się do życia przyrody i jej umierania. 
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Cykliczna koncepcja czasu dla mieszkańców słonecznej Hellady, kon-
cepcja właściwa dla kultur agrarnych, wyrosła na gruncie obserwacji 
i doświadczenia. I chociaż jeden z pierwszych filozofów przyrody, 
Heraklit z Efezu, powiedział: panta rei („wszystko płynie”), oraz „nikt 
nie wchodzi do tej samej rzeki dwa razy”, to w zrozumieniu Greków 
wszystko upływało i zmieniało się według rytmu natury.  
 Greccy filozofowie usiłowali uzasadnić cykliczność czasu racjonal-
nie.  
 Matematyczna wizja świata Platona, założyciela Akademii w Ate-
nach, posiada związek z obserwacją kolistego ruchu planet i gwiazd. 
Również będące jego odbiciem procesy zachodzące w czasie, nakładają 
się na koło. Platon nie może więc inaczej rozumieć czasu, jak właśnie 
cyklicznie. Z kolistym pojmowaniem czasu u Platona wiąże się teoria 
tzw. „Wielkiego Roku”. Została ona zaczerpnięta najprawdopodobniej 
z pitagoreizmu. Według historyka Eudemosa, ucznia Arystotelesa, pita-
gorejczycy „wierzyli, że zdarzenia zachodzące w arytmetycznym cyklu 
i że ja będę mówił do ciebie znowu, siedząc tak jak teraz z tym wskaź-
nikiem w ręce, i że wszystko będzie tak jak teraz, a nawet można zało-
żyć, że także czas będzie taki sam jak teraz”. 
 Powtarzający się kołowrót dziejów występuje w myśleniu również 
innej filozoficznej szkoły w starożytnej Grecji, a mianowicie u stoików. 
 Stoicy uważali, że świat powstał, a zatem jest zniszczalny (co się 
rodzi, musi w pewnym momencie umrzeć). Samo zresztą doświadcze-
nie podpowiadało im, że jak istnieje ogień, który stwarza, tak też ist-
nieje ogień, albo jakiś aspekt ognia, który spala, spopiela i niszczy. 
W każdym razie było nie do pomyślenia, aby zniszczeniu nie podlega-
ły poszczególne rzeczy świata, a świat, który one tworzą, nie podlegał 
zniszczeniu. Dlatego też konieczny był wniosek: ogień w miarę stwa-
rza i w miarę niszczy. W konsekwencji, kiedy nastąpi nieuchronne 
dopełnienie się czasu, będzie miał miejsce powszechny pożar, czyli 
ogólne zognienie świata, które będzie także swego rodzaju powszech-
nym oczyszczeniem. Potem nastąpią nowe narodziny i wszystko zo-
stanie odbudowane dokładnie tak, jak było przedtem. Odrodzi się ko-
smos, ten sam kosmos, który wiecznie będzie niszczony, a potem znów 
odtwarzany nie tylko co do ogólnej struktury, lecz także w szczegó-
łowych wydarzeniach (wieczny powrót). Odrodzi się każdy człowiek 
na ziemi i będzie aż do najmniejszych szczegółów taki, jaki był w po-
przednim życiu. 
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 Zgoła inną koncepcję czasu spotykamy w Starym Testamencie. 
Niewątpliwie nie obce było starożytnym Izraelitom rozumienie czasu, 
jako nieskończonej liczby cykli zjawisk w przyrodzie, czego dowodem 
jest istnienie roku kultowego, mającego wiele wspólnego z kalenda-
rzem obrzędowym ludów zajmujących się uprawą roli. Jednak wła-
ściwą i typową dla starotestamentowej myśli jest linearna koncepcja 
czasu. Czas upływa i podąża do wyznaczonego celu. Jahwe ciągle 
tworzył nowe rzeczy i prowadził swój lud do wyznaczonego celu, 
określonego momentu, do końca czasu, w którym zrealizowane zosta-
ną wszystkie obietnice dane Izraelowi. Taka koncepcja czasu propa-
gowana była przede wszystkim przez proroków, dla których Bóg był 
nie tylko Panem stworzenia, lecz także historii. Linearna koncepcja cza-
su wyrosła z wiary w Jahwe i jest jej wyrazem. Był początek wszystkich 
rzeczy i będzie ich koniec. Jednak owa linia czasu, która ma swój po-
czątek i koniec, składa się z licznych wycinków czasu, na które składa-
ją się podobne do siebie wydarzenia, a więc czas patriarchów, niewoli 
egipskiej, powrotu do kraju, który Bóg obiecał Abrahamowi dać na 
własność jego potomkom itd.   
 Nowy Testament przyjął profetyczną interpretację czasu i w ślad za 
Jezusem, który powiedział: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo 
Boże” (Mk 1,15), konsekwentnie głosi, że w centrum historii i końcem 
czasu jest Chrystus. W Nim wypełnił się czas i nastał ostateczny eon. 
Chrystus jest obecny w tym świecie przez Ducha Świętego. Ostateczny 
czas – to również kairos Kościoła, którego głową jest Chrystus. Jednak-
że dopóki trwa „teraz”, Kościół żyje i trwa w przestrzeni i czasie.  
 W religiach prymitywnych czas odgrywa bardzo ważną rolę. Czę-
sto najgłębsze przeżycia związane są z tzw. świętym czasem. W nim 
dochodzi do zjednoczenia człowieka z bóstwem. Ale w chrześcijań-
stwie nastąpiła desakralizacja czasu. Proces desakralizacji czasu i świę-
tej przestrzeni rozpoczął się już w Starym Testamencie. Według No-
wego Testamentu, Chrystus jest miejscem spotkania Boga z człowie-
kiem. Wraz z przyjściem Syna Bożego nadeszła godzina, w której praw-
dziwi czciciele Boga oddają Mu cześć w Duchu i prawdzie (por. J 4,24). 
Na każdym miejscu i w każdej chwili człowiek może mieć społeczność 
z Bogiem (Dz 7,48.49), wsłuchiwać się w Jego słowo (Dz 16,13.14) i za-
wołać do Niego: Ojcze!  
 Jednak człowiek i Kościół żyje czasem Chrystusa. Ponadczasowe 
misterium Chrystusa, a więc wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa, ziemskie życie Syna Bożego, podlegające kategorii 
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czasu, uobecnia się przez zwiastowanie Chrystusa, Jego krzyża i zmar-
twychwstania oraz przez sakramenty, znaki obecności zbawczego 
dzieła Bożego w Chrystusie Jezusie. Zbawcze wydarzenie krzyża 
z przeszłości przeniesione jest w teraźniejszość przez słowo o krzyżu, 
które dla wierzących jest mocą ku zbawieniu (1 Kor 1,18).  
 Czas Kościoła jest mierzony nie tylko rytmem obiegu Ziemi wokół 
Słońca, lecz głównie rytmem doświadczania i przeżywania społeczno-
ści z Tym, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata” (J 8, 
12). Rytm życia Kościoła określa święta historia, misterium Chrystusa, 
nieustannie uobecniane przez świadectwo Kościoła o ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym Chrystusie. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam 
i na wieki” (Hbr 13,8). 

2. Rok kościelny  
 Centrum historii jest Chrystus. Chociaż urodził się poza nurtem po-
litycznych wydarzeń, z dala od wielkich ośrodków administracji, w pa-
sterskiej szopie na dalekiej prowincji (por. Łk 2,1nn), to jednak nikt nie 
wpłynął na przebieg dziejów tak, jak właśnie Jezus z Nazaretu. Histo-
ria Chrystusa wtłoczona między betlejemski żłób i krzyż Golgoty, dla 
chrześcijańskiego Kościoła jest historią Boga w ciele. Ma ona dla ludz-
kości nieprzemijające, zbawcze znaczenie.  
 Życie Chrystusa wpisane w naszą ludzką historię, nałożone rów-
nież zostało na rytm życia religijnego judaizmu, wszak Chrystus naro-
dzony z Żydówki, poddany został wszystkim przepisom starotesta-
mentowego prawa (por. Łk 2,22.39; Ga 4,4). Pielgrzymował do Jerozo-
limy, brał udział w uroczystych świętach na terenie świątyni. Święto-
wał Pamiątkę Wyjścia ludu izraelskiego z niewoli egipskiej. Oddychał 
atmosferą religijności narodu, do którego należał według ciała i które-
go był najlepszym synem. Historii Izraela, zobrazowanej rytmem świąt 
żydowskich, nadał pełniejszy sens. Stary Testament ze wszystkimi jego 
instytucjami był jedynie przewodnikiem do Chrystusa i zapowiedzią 
rzeczy przyszłych i wspanialszych (por. J 5,39; Ga 3,24; 4,21-31;1 P 1, 10. 
11).  
 Kościół żyje z ewangelii Jezusa Chrystusa. Święta historia wcielone-
go Syna Bożego odgrywa więc w życiu ludu Bożego Nowego Testa-
mentu pierwszorzędną rolę. Wydarzenia z życia Jezusa wyznaczają 
rytm życia kościelnego. Rok kościelny jest odwzorowaniem misterium 
Chrystusa, wspominaniem Pana i Jego dzieła. Chrystus w ciągu roku 
kościelnego przez zwiastowanie Jego osoby i dzieła, jest obecny po-
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śród swojego ludu jako „nadzieja chwały” naszej (Kol 1,27). I jak w Je-
zusie Chrystusie ukryte są „wszystkie skarby mądrości i poznania” (Kol 
2,3), tak przez zwiastowanie tajemnicy Chrystusa w ciągu roku ko-
ścielnego wniesione zostaje w egzystencję ludu Bożego niezmierzone 
bogactwo zbawiennej mocy, kształtującej wiarę i życie każdego, kto 
znajduje się pod działaniem ewangelii Chrystusa i o Chrystusie.  
 Rok kościelny jest chrześcijańską podziałką czasu. Opiera się na 
solarno-lunarnym kalendarzu na tyle, na ile jego konstrukcja zgodna 
jest z rokiem kultowym judaizmu, bowiem życie Pana Kościoła, Jezusa 
Chrystusa, z woli Bożej wpisane zostało w rytm życia religijnego Izra-
ela. Nasz rok kościelny kształtował się w ciągu wielu wieków i jest 
przede wszystkim wynikiem głęboko zakorzenionej w człowieku po-
trzeby świętowania i wspominania ważnych dla niego wydarzeń. Nie-
które święta roku kościelnego miały początkowo charakter ludowy 
i wyrosły z potrzeby wyrażania treści wiary w kulcie. Kościół wycho-
dził tym potrzebom na przeciw. Napełniał lokalne i ludowe święta 
treścią, służącą umocnieniu wiary i ugruntowaniu poznania zbawcze-
go czynu Boga w Jezusie Chrystusie.  
 Rok kościelny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, chociaż 
liczy podobnie jak on 52 tygodnie. Rozpoczyna się pierwszą niedzielą 
Adwentu i kończy się w sobotę poprzedzającą następną pierwszą nie-
dzielę okresu wspominania i oczekiwania na przyjście Pańskie. Rok 
kościelny ma odmienną strukturę aniżeli rok kalendarzowy. Rządzi się 
własnym prawami. Rytm świąt i związanych z nimi okresów wyzna-
czony został przez wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.  
 Rok kościelny wyznacza rytm zwiastowanie słowa Bożego i służby 
Bożej, liturgii, gdyż słowo liturgia znaczy właśnie służba. Rok kościel-
ny nazwany jest także niekiedy rokiem liturgicznym. Po raz pierwszy 
terminu rok kościelny użyto w postylli luterańskiego kaznodziei Jana 
Pomeriusa († 1589).  
 Najważniejszym dla naszej wiary wydarzeniem z życia Jezusa była 
Jego śmierć krzyżowa i chwalebne zmartwychwstanie. Te dwa funda-
mentalne wydarzenia miały miejsce w żydowską Paschę. Trudno na 
podstawie ewangelii wyznaczyć dokładną datę śmierci Jezusa. Ponad 
wszelką wątpliwość Jezus umarł na krzyżu na Golgocie w piątek, 
w przeddzień sabatu, na który przypadał w roku śmierci Jezusa pierw-
szy dzień świąt przypominających wyjście ludu izraelskiego z niewoli 
egipskiej. Według synoptyków (Mateusz, Marek Łukasz) Jezus spożył 
baranka paschalnego w przeddzień swojej śmierci. Ewangelista Jan pi-
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sze zaś, że Jezus umarł w godzinie, w której w świątyni zabijano ba-
ranki wielkanocne.  
 Najstarszymi świętami chrześcijańskimi są właśnie Święta Wielka-
nocne. Obchodzono je bardzo wcześnie, być może już w czasach apo-
stolskich. Apostoł Paweł pisał do Koryntian: „…na naszą wielkanoc jako 
baranek został ofiarowany Chrystus” (1 Kor 5,7b). Pierwotnie też nie od-
dzielano Wielkiego Piątku od właściwego Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowią 
jedno, niepodzielne dzieło zbawienia człowieka. Wokół Świąt Wielka-
nocnych począł się tworzyć rok kościelny. Radośnie świętowano i wspo-
minano zmartwychwstanie Pańskie przez pięćdziesiąt dni aż do Zielo-
nych Świąt, które zgodnie z wydarzeniami opisanymi w ewangeliach 
obchodzono na pamiątkę zstąpienia Ducha Świętego na uczniów Jezu-
sa Chrystusa (por. Dz 2,1nn). Z biegiem czasu Święta Wielkanocne 
poprzedzono okresem przygotowawczym, zwanym okresem wielkiego 
postu, obecnie nazywanym często czasem pasyjnym.  
 Ziemskie życie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, kończyła męczeń-
ska śmierć na Golgocie. Nowy Testament mówi o niej jako o ofierze 
przebłagalnej złożonej za nasze grzechy i dla naszego zbawienia. 
Dzięki wcieleniu Syna Bożego mogła urzeczywistnić się Boża obietnica 
zbawienia. Poczęto więc większą uwagę zwracać na słowa: „A Słowo 
ciałem się stało i zamieszkało między nami” (J 1,14). Refleksja nad nimi 
doprowadziła do ustanowienia Święta Narodzenia Pańskiego. Toczono 
spór o termin jego obchodzenia. Tematycznie związane jest ono z bar-
dzo starym świętem chrześcijańskim, a mianowicie Świętem Epifanii. 
Święto Narodzenia Pańskiego poprzedzono także okresem przygoto-
wawczym, czasem adwentu.  
 Rok kościelny wspiera się na dwóch filarach, na Świętach Wielka-
nocnych oraz Świętach Narodzenia Bożego. Wokół tych świat koncen-
trują się wszystkie pozostałe. W nich wyrażona jest wielka tajemnica 
Chrystusa. 
 Rok kościelny poczęto porządkować w starożytnym Kościele 
chrześcijańskim od IV wieku. Wpływ na to miały wielkie spory do-
gmatyczne w Kościele czasów ojców Kościoła. Ustanowione przez 
Kościół święta podkreślały ważność zbawczego czynu Boga w Jezusie 
Chrystusie, ale także osoby samego Chrystusa dla chrześcijańskiej 
wiary.  
 W ciągu wieków w Kościele chrześcijańskim powstawały różne 
święta, podkreślające wielorakie aspekty misterium Chrystusa i zbaw-
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czego dzieła Boga. Pewne święta miały charakter wybitnie lokalny. 
W dobie reformacji niektóre z nich zostały odrzucone. Zachowano 
jedynie te, które miały uzasadnienie biblijne. Niektóre z nich z biegiem 
lat poszły w zapomnienie. Jednakże w niektórych Kościołach luterań-
skich przestano świętować pewne święta, które dla naszej wiary mają 
głębokie znaczenie, ich treścią jest bowiem także zbawczy czyn Jezusa 
Chrystusa. Do tych świąt należy między innymi Wielka Sobota.  
 W centrum roku kościelnego znajduje się Chrystus. Jest to rok Pań-
ski.  
 Rok liturgiczny porządkuje zwiastowanie kościelne, gwarantuje, że 
ludowi Bożemu zwiastowana będzie cała ewangelia Jezusa Chrystusa 
i o Jezusie Chrystusie. Można sobie wyobrazić kaznodzieję, który uni-
ka głoszenia kazań na niektóre tematy. Także możliwa jest sytuacja, że 
co drugie lub trzecie kazanie w tej czy innej parafii będzie poświęcone 
ulubionemu tematowi przez niezbyt pracowitego kaznodzieję. Nie 
może się jednak zdarzyć, że zwiastowanie kościelne zostanie okrojone 
i okaleczone. Kościół stoi na straży całej prawdy Bożej objawionej 
w Biblii. Rok kościelny chroni uczestników niedzielnych i świątecz-
nych nabożeństw przed tyranią kaznodziejów, ich zamiłowania do 
poruszania ulubionych przez nich tematów.  
 Każde święto obok zasadniczej treści, która jest wspominaniem 
dzieła Jezusa Chrystusa, Pana Kościoła, zawiera w sobie również obiet-
nicę. Kościół wspominając w ciągu roku liturgicznego misterium 
Chrystusa, partycypuje w tym, co przez zbawcze dzieło Chrystusa 
zostało nam wyjednane u Boga. Świętowanie i wspominanie daru Bo-
ga w Jezusie jest uczestniczeniem w Duchu w tych rzeczach, których 
się spodziewamy jako wierzący chrześcijanie.  

3. Od sabatu do niedzieli  
 Na kartach Starego Testamentu sabat, jako dzień odpoczynku, od-
grywa bardzo ważną rolę. Obchodzenie tego dnia jest objęte przyka-
zaniem Dekalogu.  
 Sabat – w przekonaniu Izraela – nie jest dniem różnym od innych. 
Sabat jest dniem innego, szczególnego rodzaju. Wynika to z etymologii 
słowa sabat. Słowo sabat pochodzi od hebrajskiego terminu, który zna-
czy: ustać, skończyć, przestać, zaprzestać pracy, wypoczywać. Taką etymo-
logię sugeruje 1 Mż 2,2n. Ściśle biorąc sabat nie jest świętem we wła-
ściwym tego słowa znaczeniu. Jest dniem, w którym należy zaprzestać 
pracy. 



Wprowadzenie 

 16 

 W Izraelu sabat był dniem odpoczynku, jednak nigdy nie był zali-
czany do świąt. Nie był też związany ze ściśle określonymi obchodami  
liturgicznymi. Pewne światło na rozumienie sabatu może rzucić tzw. 
instytucja roku sabatowego. Co siedem lat w Izraelu pola pozostawia-
no ugorem, nie obsiewano ich, a tym samym nie zbierano z pól żad-
nych plonów. W zwyczaju tym należy widzieć pewien rodzaj wyzna-
nia, a mianowicie, że ziemia należy do Boga Jahwe. On ma prawo wła-
sności do ziemi. I także ziemia ma prawo do odpoczynku.  
 Sabat jest dniem zwyczajnym, nie związanym z żadnym zbawczym 
dziełem świętego Boga.  
 Geneza sabatu sięga samych początków religii Starego Testamentu. 
Występuje we wszystkich tradycjach Ksiąg Mojżeszowych.  
 Szczególna rola sabatu w Izraelu polegała na tym, że był on częścią 
przymierza Boga z narodem wybranym. W tekstach Starego Testamen-
tu podawane są dwa motywy obowiązku świętowania sabatu. Pierw-
szy, znajdujący się w 5. Księdze Mojżeszowej 5,14b-15 podkreśla humani-
tarny i społeczny charakter sabatu. Każdy człowiek, jego sługa i słu-
żebnica nawet zwierzę ma prawo do wypoczynku: „Ale siódmego dnia 
jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, 
ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, 
ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich 
bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Pamiętaj, że 
byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię 
stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój 
Bóg, abyś obchodził dzień sabatu”.  
 Drugi motyw obchodzenia sabatu znajduje się w 2. Księdze Mojże-
szowej 20,11 i wywodzi się z tradycji kapłańskiej: „W sześciu dniach 
bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, 
w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień saba-
tu i uznał go za święty”.  
 Wypoczynek Boga po dokonanym stworzeniu jest wyrazem sote-
riologicznej (zbawczej)  myśli, a mianowicie, że stworzenie jest pierw-
szym aktem dzieła zbawienia. Bóg ukończywszy dzieło stworzenia 
zawarł przymierze ze stworzeniem. Znakiem przymierza Boga ze stwo-
rzeniem jest zachowywany przez ludzi sabat. 
 U proroków sabat jest dniem wypoczynku i radości (Iz 1,13; Oz 2, 
13). Ustawała codzienna praca, podobnie jak i działalność handlowa. 
W tym dniu Izraelita udawał się do sanktuarium, lub odw iedzał męża 
Bożego (proroka) (2 Krl 4,23).  
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 Po zburzeniu świątyni i podczas niewoli wzrosło znaczenie sabatu, 
bowiem inne izraelskie święta nie byty już obchodzone. Sabat stał się 
wówczas najbardziej charakterystycznym znakiem przymierza Boga 
Jahwe z Izraelem. 
 Po niewoli babilońskiej pojawiły się bardzo surowe przepisy doty-
czące zachowywania sabatu. Nie wolno było w sabat prowadzić inte-
resów ani podróżować. Nie wolno też było nosić ciężarów ani wyko-
nywać jakiejkolwiek pracy. Nie wydaje się jednak, aby te przepisy od 
razu weszły w życie. Nie były one ściśle przestrzegane. Świadczy 
o tym dzieło kronikarskie (Ne 13,15n). Aby uniknąć łamania praw 
związanych z sabatem przez prowadzenie handlu, Nehemiasz nakazał 
zamykać w sabat bramy miasta. 
 Z Dziejów apostolskich wynika, że członkowie pierwszego Kościoła 
chrześcijańskiego, Kościoła Bożego w Jerozolimie, zgodnie ze zwycza-
jem żydowskim uczęszczali codziennie do świątyni, aby się modlić. 
Zbierali się także każdego dnia po domach w społeczności braci i sióstr, 
aby pielęgnować społeczność, trwać w nauce apostolskiej i modlitwie 
oraz łamaniu chleba (Dz 2,46.27).  
 Chrześcijanie należący do Kościołów Bożych poza Jerozolimą, prze-
de wszystkim poza Palestyną, byli w zgoła innej sytuacji. Niemożliwy 
był kontakt z jerozolimską świątynią. Ale pierwotne Kościoły, dlatego, 
że należeli do nich nawróceni Żydzi, przejęły od synagogalnej spo-
łeczności zwyczaj spotykania się w jakimś szczególnym dniu.  
 Jeśli sabat był znakiem judaizmu, to nie mógł on być znakiem 
chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo apostolskie żyło nadzieją rychłego 
spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Znakiem i istotą chrze-
ścijańskiej wiary od samego początku była wiara w zmartwychwsta-
nie. Pan zmartwychwstał w dzień po sabacie (Mk 16,1). Miejsce sabatu 
zajęła więc niedziela, pierwszy dzień tygodnia, w którym wspomina-
no zmartwychwstanie Chrystusa (Dz 20,7; 1 Kor 16,2; Ap 1,10). Ale 
także w pierwszy dzień po sabacie wylany został Duch Święty na 
uczniów Pańskich (Dz 2,1nn). Z dniem tym związane są wielkie, zba-
wienne dzieła Boże.  
 Apostolskie chrześcijaństwo przejęło ze Starego Testamentu sied-
miodniowy cykl tygodnia (2 Mż 23,12; 34,21 – Dz 20,7; l Kor 16,2). 
Ostatnim dniem tygodnia był sabat. Nasza niedziela jest więc pierw-
szym dniem tygodnia. Termin pierwszy dzień tygodnia wielokrotnie 
występuje w Nowym Testamencie (Mt 28,1; Mk 16,2.9; Łk 24,1; J 20, 
1.19; l Kor 16,2).  W pierwszym dniu po sabacie, a więc w niedzielę 
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Chrystus zmartwychwstał, ukazał się uczniom, spożył z nimi posiłek 
i udzielił im Ducha Świętego. W Nowym Testamencie spotykamy się 
także z terminem ósmy dzień tygodnia (J 20,26). Przez cud zmartwych-
wstania Bóg objawił ukrzyżowanego Jezusa jako zwycięskiego Pana 
i Chrystusa (Dz 2,36). Przyjął się więc jeszcze jeden termin: dzień Pański 
(Obj 1,10). Powyższymi nazwami posługiwano się nie tylko w czasach 
apostolskich lecz także później.  
 Chrześcijanie pochodzenia pogańskiego gromadzili się regularnie 
na nabożeństwa w każdą niedzielę. Autor Dziejów apostolskich pisze:  
„My zaś odpłynęliśmy z Filippi po święcie Przaśników i w pięć dni przybyli-
śmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni. A pierwszego dnia po 
sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać 
nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy” (Dz 20, 
6.7).  
 W 1. Liście do Koryntian apostoł Paweł tak pisze o swoim zarządze-
niu: „Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i prze-
chowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, 
kiedy ja przyjdę” (l Kor 16,2). Podobne świadectwa o święceniu pierw-
szego dnia po sabacie składają najstarsze po Nowym Testamencie chrze-
ścijańskie pisma, jak Didache 16,1 oraz Ignacy Antiocheński w Liście do 
Magnezjan 9,1.  
 Chrześcijanie wywodzący się z judaizmu przez jakiś czas obchodzi-
li jeszcze sabat, choć nie mieli już takiego obowiązku (Kol 2,16; Dz 15, 
23). Zwyczaj ten jednak szybko zniknął. Wyżej wspomniany Ignacy 
Antiocheński pisał , że „ci, którzy żyli według starego porządku, …nie 
święcą już więcej sabatu lecz niedzielę, to znaczy dzień, w którym 
życie przez Chrystusa i Jego śmierć na nowo powstało”.  
 Pierwsi chrześcijanie znajdowali w słowach Chrystusa wskazania, 
które należało wprowadzić w życie w niedzielnych spotkaniach. Pan 
Jezus podczas ostatniej wieczerzy powiedział do uczniów swoich: „To 
czyńcie na pamiątkę moją” (Łk 22,19), a więc dał im do zrozumienia, że 
powinni spotykać się na Jego pamiątkę. Otrzymali także obietnicę: 
„Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem 
pośród nich” (Mt 18,20). Zrozumiałe więc jest napomnienie apostoła 
Pawła: „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć 
Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kieli-
cha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc 
człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego 
pije” (1 Kor 11,26-28) oraz autora Listu do Hebrajczyków: „Nie opuszczaj-
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cie wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz doda-
jąc sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybli-
ża” (Hbr 10,25). 
 Niedziela jest oryginalnym świętem chrześcijańskim o bogatej tre-
ści teologicznej. Żydzi w sabat wspominali stworzenie świata (2 Mż 
20,8-11), wyzwolenie z niewoli egipskiej (5 Mż 5,12-15) oraz przymie-
rze Boga  z Izraelem (Ez 20,20). Pierwsi chrześcijanie, a my za nimi 
w niedzielę wspominamy zmartwychwstanie Chrystusa, a więc wy-
zwolenie z niewoli grzechu i zwycięstwo nad śmiercią. Justyn Mę-
czennik pisał, że chrześcijanie gromadzą się „w niedzielę, ponieważ to 
pierwszy dzień, w którym Bóg oddzielił ciemności od światła i stwo-
rzył świat, a Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, tego dnia zmartwych-
wstał” (Apologia 1,67). Jeśli pierwszy dzień – według kapłańskiego 
opisu stworzenia świata – Bóg rozpoczął swoje stwórcze dzieło, w siódmy 
zaś odpoczął, to w „ósmym dniu”, a więc po sabacie, w czasie święta 
Paschy, przez zmartwychwstanie Chrystusa, rozpoczęło się wielkie 
dzieło odnowy świata w Jezusie Chrystusie. Niedziela jest więc zna-
kiem zmartwychwstania Pana oraz odnowy całego stworzenia. W pe-
wnym sensie w myśl tą wpisują się słowa apostoła Pawła: „Jeśli jednak 
Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak 
duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa 
wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa 
z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, 
który mieszka w was. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Boży-
mi… Stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stwo-
rzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który 
je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skaże-
nia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie 
wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, 
którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, 
odkupienia ciała naszego” (Rz 8,10-14.19-23).  
 Podobnie jak Kościół Boży w Jerozolimie, tak również inne Kościo-
ły lokalne, które powstały na skutek misji Pawłowej, oczekiwały i wie-
rzyły, że zbliża się kres tego świata (1 Kor 7,29) i nadchodzi czas, 
w którym Pan przyjdzie po raz drugi (Flp 4,5). Nie dbano więc ani 
o jakieś stabilne struktury organizacyjne, ani też nie powstał jakiś jed-
nolity, rozwinięty porządek spotkań wierzących w Jezusa Chrystusa. 
Jeśli w Kościołach judeochrześcijańskich wzorowano się na porządku 
synagogalnym, to w Kościołach założonych przez apostoła Pawła, 
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porządek nabożeństwa był sprawą zupełnie obojętną. Wydaje się, że 
istniała swoboda w konstruowaniu porządku liturgicznego spotkania. 
Przynajmniej tak było w Kościele w Koryncie i zapewne w miastach 
niezbyt odległych od Koryntu. Struktura charyzmatyczna Kościoła 
w Koryncie – na pierwszy rzut oka – mogła prowadzić do chaosu i nie-
porządku podczas spotkania. Postronny obserwator mógł odnieść 
wrażenie, że chrześcijańskie zebranie nie ma nic wspólnego z harmo-
nijnym i uporządkowanym przebiegiem spotkania. Ale Grek podzi-
wiał to co harmonijne. Dlatego Wielki Apostoł pisał: „Jeśli się tedy cały 
Kościół zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi 
mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, 
że szalejecie?” (1 Kor 14,23). Nieład panował więc w czasie agapy i Wie-
czerzy Pańskiej Kościele w Koryncie, ale także podczas liturgii – jakby-
śmy dzisiaj powiedzieli – liturgii słowa. Ze względu na zauroczenie 
charyzmatami, w szczególności glosolalią, Apostoł musiał przypominać, 
aby Kościoły nie żyły w marzycielskim zachwycie, ale trzeźwo oceniały 
ludzi chełpiących się otrzymanymi darami. 
 Judeochrześcijańskie Kościoły – jak zostało wyżej powiedziane – wzo-
rowały się na nabożeństwach synagogalnych i rozwijały je w duchu 
chrześcijańskim. 1. List do Koryntian daje nam kilka wskazówek, jak mogło 
wyglądać nabożeństwo w Kościołach Pawłowych.  
 Charyzmatyczna struktura – wydaje się – nie pozwalała na wypra-
cowanie stałego porządku nabożeństwa. Jeśli Wielki Apostoł napomi-
na, aby wszystko odbywało się podczas zgromadzenia według po-
rządku, Bóg bowiem jest Bogiem porządku i ładu, to nie oznacza to, że 
taki porządek istniał. Pawłowi chodziło o zachowanie pewnego ładu, 
godnej postawy i zachowanie pewnej hierarchii rzeczy.  
 W 14. rozdziale 1. Listu do Koryntian apostoł Paweł pisze, że eksta-
tyczna mowa, glosolalia nie może stać na pierwszym planie i nie nale-
ży jej uważać za istotne centrum chrześcijańskiego nabożeństwa. Naj-
ważniejsze jest, aby mowa była jasna i zrozumiała, aby wszyscy rozu-
miejąc głoszoną ewangelię, mogli powiedzieć Amen (1 Kor 14,16). Pa-
weł przeciwstawił zauroczeniu charyzmatami kazanie o krzyżu Chry-
stusa, które jest mocą ku zbawieniu wierzącego.  
 Prawdopodobnie w Koryncie, a także w innych Kościołach lokal-
nych, Wieczerza Pańska obchodzona była w ramach agap, w czasie 
których w Koryncie dochodziło do pewnych nadużyć (zob. 1 Kor 11, 
21.22). Chodziło o naśladowanie wspólnego posiłku Chrystusa z Jego 
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uczniami. Pawłowi zaś chodziło o godne spożywanie Wieczerzy Pań-
skiej, ciała i krwi Chrystusa.  
 Czy na nabożeństwo składała się Wieczerza Pańska i liturgia słowa, 
czy też Wieczerzę obchodzono poza nabożeństwem słowa, w czasie 
którego miały miejsce nauka apostolska, napomnienie, pocieszenie itp? 
Jeśli przyjmiemy za pewne, że od samego początku istnienia chrześci-
jaństwa obchodzono pamiątkę śmierci Jezusa w Wieczerzy Pańskiej 
i jeszcze raz wspomnimy słowa Apostoła: „Jeśli się tedy cały zbór zgro-
madza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, 
a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szaleje-
cie?” to raczej należy przyjąć, że pamiątkę śmierci krzyżowej Jezusa 
Chrystusa obchodzono „przy zamkniętych drzwiach”, bowiem w na-
bożeństwie słowa mógł uczestniczyć każdy, wierzący i niewierzący. 
Należy jednak stwierdzić, że spotkania w Kościele w Koryncie wcale 
nie musiały być wzorem dla innych spotkań, a raczej – co wynika 
z napomnień Wielkiego Apostoła – nie powinny nimi być. A więc 
w innych Kościołach założonych przez apostoła Pawła nauka apostol-
ska, modlitwa i Wieczerza Pańska mogły stanowić części jednego na-
bożeństwa. Zapewne zawsze była jednak głoszona ewangelia, bowiem 
zmartwychwstały Pan powiedział: „Idąc na cały świat, głoście ewangelię 
wszystkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). 
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Adwent  
Motto:  

„Oto król twój przychodzi”  
Mt 21,5 

 Rok kościelny rozpoczyna się pierwszą niedzielą adwentu i nie po-
krywa się dokładnie z rokiem kalendarzowym, który w większości 
krajów nawiązujących do kultury chrześcijańsko-łacińskiej, rozpoczy-
na się 1 stycznia. Rok kościelny wzorowany jest na biblijnej historii 
zbawienia i jest jej odzwierciedleniem. W jej centrum znajduje się oso-
ba Jezusa, zapowiedzianego przez proroków Mesjasza (Chrystusa).  
 Pierwszy etap historii zbawienia był okresem oczekiwania, trwają-
cym od objawienia się Boga Abrahamowi aż do przyjścia Jezusa Chry-
stusa. Rozwijająca się przez wieki tradycja o Abrahamie była nośni-
kiem myśli o zbawieniu, mającym swe źródło w obietnicy danej pro-
toplaście narodu izraelskiego: „Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, 
i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki 
i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogo-
sławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię 
przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi” 
(1 Mż 12,1-3). Bóg w Abrahamie wybrał Izraela (por. Iz 41,8). Jego po-
tomkiem według ciała jest Jezus (por. Łk 3,34; Ga 3,16), który zgodnie 
z wolą Bożą stał się nosicielem wszystkich obietnic i rozdawcą zba-
wienia obiecanego całej ludzkości. W Chrystusie poprzez chrzest i wiarę 
wszyscy stają się potomkami izraelskiego patriarchy i dziedzicami 
obietnic zbawienia. „Wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezu-
sa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przy-
oblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika 
ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno 
jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście 
potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy” (Ga 3,26-29).  
 Apostoł Paweł pisał: „Zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa” 
(Ga 3,24), a więc w Chrystusie czas starego przymierza doszedł do 
końca. Okres adwentu przypomina ten czas oczekiwania na przyjście 
zapowiedzianego przez Boga Mesjasza i spełnienia obietnicy zbawie-
nia, słowo adwent pochodzi bowiem od łacińskiego słowa adventus, 
które znaczy przyjście. 
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 W czasach imperium rzymskiego słowem adventus określano naj-
częściej czas oczekiwania oraz moment samego triumfalnego wjazdu 
cesarza, któremu oddawano cześć boską. Chrześcijanie zawsze i wy-
łącznie w Jezusie Chrystusie widzieli Syna Bożego i Pana. Jemu się 
kłaniali i oddawali cześć. Prawdziwym czasem adwentu dla wyznaw-
ców Chrystusa był okres Starego Testamentu, czas oczekiwania na 
przyjście Syna Bożego, Władcy i Pana wszechświata. Adwentem więc 
początkowo nazywano w Kościele samo wcielenie Syna Bożego.  
 Chrystus Pan podczas swojej ziemskiej działalności przyobiecał 
uczniom, że przyjdzie po raz drugi na ziemię w mocy i chwale (por. Łk 12, 
40). Czas, w którym Kościół oczekuje na spełnienie się tej obietnicy jest 
więc nieustannym czasem adwentu.  
 Czas adwentu, jako okres roku kościelnego, poczęto obchodzić 
w Kościele w drugiej połowie IV wieku. W okresie tym Kościół naka-
zywał wiernym umiar w piciu i jedzeniu, nawoływał do pokuty 
i wzywał do przygotowania się na drugie przyjście Pańskie. W niektó-
rych prowincjach kościelnych czas adwentu obchodzono od dnia po-
święconego św. Marcinowi (11 listopada) aż do Świąt Narodzenia Pań-
skiego. W Rzymie czas adwentu trwał cztery tygodnie. I ten zwyczaj 
przyjął się później w całym Kościele zachodnim.  
 Adwent jest czasem powagi, zadumy i refleksji nad tajemnicą przyj-
ścia Pańskiego. Biblijne teksty, przeznaczone do czytania i rozważania 
w okresie adwentowym, mówią o danej ludowi izraelskiemu obietnicy, 
dotyczącej przyjścia Mesjasza oraz o powtórnym przyjściu Chrystusa 
na sąd ostateczny. Ale czas adwentu, poprzedzający  przygotowujący 
Święta Narodzenia Pańskiego, przypomina nam również, że niezależ-
nie od pierwszego i drugiego przyjścia Pańskiego, Chrystus, jako żywy 
Pan, nieustannie przychodzi do nas w swoim słowie i sakramentach, 
aby działać zbawczo w sercach tych, którzy w Niego uwierzyli. Zmar-
twychwstały Jezus żegnając się ze swoimi uczniami powiedział: „Oto Ja 
jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Wy-
wyższony Chrystus nakazał napisać do Kościoła w Laodycei: „Oto 
stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do 
niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Obj 3,20).  
 Kolorem liturgicznym w czasie adwentu jest fiolet. Czas oczekiwa-
nia na przyjście Pańskie jest bowiem chwilą powagi, zadumy i głębo-
kiej refleksji nad stanem naszej duszy. Myśl o przyjściu Chrystusa za-
znaczona jest bardzo silnie w liturgii. W czasie adwentu Kościół śpie-
wa za Zachariaszem, ojcem Jana Chrzciciela: „Błogosławiony niech będzie 
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Pan, iż nawiedził i odkupił lud swój” (por. Łk 1,68). Kościół swoją radość 
z przyjścia Zbawiciela świata wyraża w słowie Alleluja, śpiewanym 
przez zgromadzenie liturgiczne po lekcji apostolskiej i w antyfonach 
na zakończenie nabożeństwa.  
 Często w kościołach i domach w adwentowe niedziele zapalamy 
kolejno cztery świece umieszczone na tzw. wieńcu adwentowym. 
Cztery niedziele adwentu stanowią zamknięty krąg myślowo-treścio-
wy i kierują nasze oczy na Bożą światłość, która zabłysła w obietnicy 
przyjścia Mesjasza (por. Iz 9,1), w noc narodzenia Chrystusa (Łk 2,9), 
w osobie Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłością 
świata” (J 8,12) oraz jaśnieje w słowie, przez które Chrystus jest wśród 
nas obecny (Ps 119, 105).   
 Chrystus w czasie adwentu woła do nas: „Niech biodra wasze będą 
przepasane i świece zapalone” (Łk 12,35). Zapalona świeca jest znakiem 
czujności i oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa, Pana adwentu.  
 

* * *  
„To jest twój Król, który jest ci obiecany, którego własnością jesteś, 
który ma tobą rządzić, a żaden inny, jednak w duchu, a nie według 
cielesnej władzy. To jest On, którego od początku pragnąłeś, za którym 
twoi ukochani ojcowie z serdeczną tęsknotą wzdychali i wołali, który 
cię z wszystkiego, co cię dotąd obciążało, uciskało i trzymało w nie-
doli, chce wybawić i uwolnić. O! To jest pocieszające słowo dla wierzą-
cego serca, gdyż bez Chrystusa jest człowiek poddany wielu szaleją-
cym tyranom, którzy nie są jego królami, lecz zabójcami, pod którymi 
cierpi on wielką niedolę i lęk, a są nimi: diabeł, ciało, świat, grzech, 
wraz z zakonem i śmiercią z otchłaniami, przez które biedne sumienie 
jest uciskane, przechodzi ciężkie uwięzienie i wiedzie srodze przykre 
życie. Gdy jednak serce mocną wiarą Króla tego przyjmuje, wówczas 
jest ono pewne, nie lęka się ani grzechu, ani śmierci czy piekła, ni żad-
nego nieszczęścia, gdyż wie dobrze i nie wątpi, że ów Król jest Panem 
nad życiem i śmiercią, nad grzechem i łaską, nad piekłem i niebem, 
a wszystkie rzeczy są w Jego rękach”. 

Marcin Luter 



1. Niedziela w Adwencie 

 25 
 

1. Niedziela w Adwencie  
Hasło tygodnia:
  

Oto król twój przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on 
i zwycięski. (Za 9,9) 

Psalm tygodnia: Ps 24  
Pieśń tygodnia:  „Zbawca ludów…” (30); „Przyjdź narodów zbawie-

nie…” (21) 
Teksty biblijne: I – Mt 21,1-9; II – Rz 13,8-12(13.14); III – Jr 23,5-8; 

IV – Obj 5,1-5(6-14); V – Łk 1,67-79; VI – Hbr 10, 
(19-22)23-25. 

Myśl przewodnia: Chrystus już przyszedł 

 Pierwsza niedziela w Adwencie poświęcona jest przyjściu Pana 
w historii. Hasło niedzieli wyjęte jest z proroctwa Zachariasza, w któ-
rym obiecany przez Boga Mesjasz nazwany został królem sprawiedli-
wym i zwycięskim. Proroctwo Zachariasza o przyszłym Mesjaszu 
zawiera elementy, które zdają się wzajemnie wykluczać i zaprzeczać 
sobie. Według Zachariasza Mesjasz wkroczy do stolicy Izraela nie jak 
triumfator, na rumaku, znaku potęgi i zwycięstwa, lecz na ośle, a więc 
jak ktoś niewiele znaczący, kogo można nie zauważyć i zlekceważyć. 
Szczególnym znakiem przyszłego Mesjasza będzie sprawiedliwość. Na 
Bliskim Wschodzie nie było w zwyczaju, aby zwycięscy królowie po-
wracali do swoich stolic na ośle. Wbrew przyjętemu porządkowi za-
powiedziany przez proroka, Mesjasz wkroczy do stolicy Izraela na 
zwierzęciu używanym przez ubogich ludzi. Przyjście Mesjasza zapo-
czątkuje nową erę, czas pokoju i sprawiedliwości (por. Iz 11,1-11).  
 Proroctwo Zachariasza nawiązuje do mesjańskiej zapowiedzi pro-
roka Jeremiasza, w której przyszły Mesjasz także nazwany jest spra-
wiedliwym królem. Jeremiasz zwiastował przyjście Mesjasza, pocho-
dzącego z rodu Dawida. Obietnica wzbudzenia Dawidowi potomka, 
który będzie miał szczególne zadanie do wypełnienia w Izraelu, zosta-
ła dana samemu Dawidowi za pośrednictwem proroka Natana (2 Sm 
6,12-16). Według Jeremiasza przyszły Mesjasz obdarowany zostanie 
imieniem: „Pan sprawiedliwością naszą” (Jr 23,6).  
 Pojęcie sprawiedliwości w Starym Testamencie posiada inną treść 
aniżeli obecnie. Wpływ na współczesną treść pojęcia sprawiedliwości 
miało rzymskie, prawne rozumienie sprawiedliwości. W Starym Te-
stamencie sprawiedliwość stoi w ścisłym związku z pojęciem miło-
sierdzia i łaski. Sprawiedliwy Bóg – to Bóg działający zbawczo, mający 
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na uwadze dobro swojego ludu. Dlatego Jeremiasz zapowiada wyba-
wienie i bezpieczeństwo dla Izraela za dni „sprawiedliwej latorośli 
Dawida”.  
 Ewangelia pierwszej niedzieli w Adwencie (Mt 21,1-9) opisuje wy-
pełnienie się Zachariaszowego proroctwa. Mówi o Jezusie, który wje-
chał do Jerozolimy na oślęciu i witany był radośnie przez tłumy. Ten 
charakterystyczny gest jest pełen teologicznej wymowy. Jezus wielo-
krotnie zabraniał mówić uczniom i świadkom cudów przez Niego 
uczynionych, że jest Mesjaszem, Synem Bożym. Teraz bez słów obja-
wia się jako przyobiecany Pomazaniec. Faryzeusze i uczeni w Piśmie, 
którzy byli świadkami zajścia, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, 
że ten czyn Jezusa jest roszczeniem do godności Mesjasza.  
 Św. Jan w Objawieniu pisze, że słyszał głos apokaliptycznego starca: 
„Zwycięży lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy” (Obj 5,5). W Janowej 
wizji wywyższonego Mesjasza zostały połączone elementy występują-
ce w proroctwie Zachariasza i Jeremiasza. W Baranku zespolona zosta-
ła z sobą pokora i chwała zwycięstwa. Jan pisze, że Baranek, który miał 
moc otworzyć zapieczętowaną księgę, był „jakby zabity”. A więc zmar-
twychwstały, zwycięski, triumfujący Chrystus, który objął rządy nad 
całym światem, to nie kto inny jak zapowiedziany przez proroków 
Mesjasz. Historyczny Jezus dostąpił chwały wywyższenia. 
 Kościół wierzy, że Jezus z Nazaretu był przyobiecanym przez Boga 
Mesjaszem. W pierwszą niedzielę w Adwencie daje wyraz swojej wia-
ry i wzywa wszystkich do odnowienia życia. Przyjście Chrystusa (Chry-
stus = Mesjasz) zapoczątkowało nową erę. Adwent jest wezwaniem 
skierowanym do tych wszystkich, którzy za apostołami wyznają swoją 
wiarę w Jezusa jako Chrystusa i Pana. Wraz z przyjściem Chrystusa 
wypełnił się czas oraz spełniło się słowo dane Dawidowi i ludowi izra-
elskiemu. Przeminęła noc, nastał poranek, zwiastujący nowy dzień, 
dzień pełen światłości i sprawiedliwości Bożej, ucieleśnionej w Synu 
Bożym, Jezusie Chrystusie. Kościół u progu Adwentu wzywa słowami 
apostoła Pawła wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa, aby odrzu-
cili uczynki ciemności, a przyoblekli się w zbroję światłości.  
 W Jezusie Chrystusie wypełniła się obietnica zbawienia wiecznego. 
Dlatego z Nim jest związana nasza nadzieja. W czasie adwentu po-
winna się ona umocnić i pogłębić. Kościół wzywa nas do tego słowami 
autora Listu do Hebrajczyków: „Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą 
wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę” (Hbr 10,23). Służyć 
temu ma wspólne przeżywanie treści wiary w Chrystusa Jezusa, któ-
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rego powtórne przyjście jest bliskie. Podczas nabożeństw bowiem 
Duch Święty przez ewangelię o zbawieniu i przyjściu Pańskim budzi 
ufność i nadzieję wiecznego życia przed obliczem Bożym. Dlatego 
autor Listu do Hebrajczyków również napomina: „Baczmy jedni na dru-
gich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków” (Hbr 10,24). 

„Bliższe, bliższe jest zbawienie!  
Rozpędziło światło cienie,  
Zaświeciła gwiazda złota;  
Niech zaświeci w sercach cnota!”  

 
* * *  

„Zbudź się, o człowieku, i poznaj swą godność! Wspomnij, iż zostałeś 
„Miłosierny Bóg wcale nie chce, by dzień sądu nagle nas zaskoczył, 
dlatego wyświadcza nam tę łaskę i dobro, iż serdecznie nas ostrzega, 
czyni, że dane jest nam zwiastowanie Jego Słowa, wzywa nas do poku-
ty i darzy odpuszczeniem grzechów w Chrystusie, powiadając, iż wina 
i pohańbienie mają być nam odjęte, jeśli tylko uwierzymy w Syna Jego; 
nakazuje też przy tym, abyśmy pilnowali naszego powołania i wyko-
nywali zlecony nam urząd. Jeśli to czynić będziemy, sprawi, byśmy 
mieli co jeść i pić, mieli to, co dobre i radowali się. Gdyż jeść i pić mu-
simy, jeśli żyć mamy na ziemi; jednakże nie wolno nam zapominać 
o przyszłym naszym Bożym życiu. Czy nie jest to dobry i wierny Bóg, 
który nas tak wiernie i serdecznie po ojcowsku traktuje?”  

Marcin Luter 

„Wyznajemy, że Chrystus przy końcu świata zjawi się i wskrzesi 
wszystkich umarłych, i da nabożnym życie wieczne i wiekuistą radość, 
bezbożnych zaś potępi i skaże, aby wraz z diabłem znosili męki bez 
końca”.  

Wyznanie augsburskie 
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2. Niedziela w Adwencie  
Hasło tygodnia: Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża 

się odkupienie wasze. (Łk 21,28) 
Psalm tygodnia: Ps 80,2-7.15-20 
Pieśń tygodnia: „Powstańcie chrześcijanie…” (19); „Chrystus Pan 

w swym przyjściu pierwszym…” (5) 
Biblijne teksty: I – Łk 21,25-33; II – Jk 5,7.8; III – Mt 24,1-14; IV – Iz 

63,15.16 (17-19a) 19b. 64,1-3; V – Iz 35,3-10; VI – Obj 
3,7-13 (38). 

Myśl przewodnia: Chrystus przyjdzie 

 2. Niedziela w Adwencie poświęcona jest powtórnemu przyjściu 
Pańskiemu. W czasie swojej ziemskiej działalności, Chrystus Pan wie-
lokrotnie mówił, że Syn Człowieczy przyjdzie po raz drugi na ziemię. 
Dzień Jego powtórnego przyjścia zna jedynie Bóg. Nikt oprócz Boga 
nie zna dnia ani godziny, w której Syn Boży przyjdzie na sąd ostatecz-
ny. Drugi adwent Pański będzie miał inny charakter aniżeli pierwszy. 
Nie będzie to przyjście w poniżeniu i pohańbieniu, lecz w chwale 
i majestacie. Wyznawcy Jezusa nie muszą jednak lękać się powtórnego 
przyjścia swojego Pana. Chociaż Pan przyjdzie, aby zgromadzić przed 
sobą wszystkie narody i oddać każdemu według postępowania jego, 
to jednak dla wierzących w imię Jezusa Chrystusa będzie to chwila 
wybawienia z niedoli i zwycięstwa nad mocą śmierci. Kościół w 2. Nie-
dzielę w Adwencie, przypominając Jezusowe słowa: „Wyprostujcie się 
i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze”, nawołuje do 
oczekiwania na ten dzień, w którym odkupienie stanie się udziałem 
wszystkich wybranych i powołanych. 
 Naród żydowski oczekiwał na dzień, w którym wszechmogący Bóg 
okaże swą żarliwość i wierność, i w mocy rozpocznie rządy nad całym 
światem. Dla ludu wybranego miał to być dzień odkupienia. Za Izaja-
szem wołały pokolenia potomków Abrahama: „Obyś rozdarł niebiosa 
i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry” (Iz 63,15.16.19b; 64,1-3). Izrael wo-
łał wielokrotnie do Boga o ratunek. Za czasów proroka Izajasza wątpiący 
w nadejście jeszcze szczęśliwych dni, otrzymali zapewnienie, że trudna 
sytuacja dla narodu się zmieni. „Niech się rozweseli pustynia i spieczona zie-
mia; niech się rozraduje i zakwitnie step! Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie 
i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki! Chwała Libanu będzie mu 
dana, świetność Karmelu i Saronu; ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego 
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Boga”. Zniszczona ziemia więc ożyje, nawet pustynia zakwitnie, dlatego 
ci, którzy już nadziei nie mieli zostali przez proroka wezwani do powsta-
nia z łoża narzekania: „Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! 
Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! 
Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam On przychodzi i wybawi was!” 
 W czasie niewoli babilońskiej, kiedy wydawało się, że nie ma po-
wrotu z niewoli, wygnańcy upadli na duchu. Wtedy prorok apelował 
do Boga: „Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przy-
bytku! Gdzież jest twoja żarliwość i twoja moc? Nawał twoich uczuć i twoje-
go miłosierdzia? Nie stój na uboczu! Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż 
Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje! Ty, Panie, jesteś naszym ojcem 
i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię od wieków” (Iz 63,15.16).  
 Ostateczną Bożą odpowiedzią na liczne modlitwy i apele Izraela jest 
Jezus Chrystus. Słowa Jezusa: „Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, 
gdyż zbliża się odkupienie wasze” są odpowiedzią na wołanie ludu izra-
elskiego o pomoc i wybawienie, odpowiedzią ostateczną, wszak dana jest 
ona z ust Tego, który przez swoje przyjście darował zbawienie. 
  Hasło 2. Niedzieli w Adwencie wyjęte jest z ewangelii, która 
mówi o przyjściu Syna Człowieczego i o znakach poprzedzających 
Jego przyjście. Ewangeliczna perykopa napisana została przez ewan-
gelistę Łukasza w stylu literatury apokaliptycznej, której zadaniem 
w czasach Jezusa było podtrzymywanie wiary wyznawców Boga Ja-
hwe. W tym stylu napisana została przez ewangelistów mowa Jezusa, 
w której zapowiadał bliskość końca świata i przyjście Królestwa Boże-
go. Jezus mowę swoją o znakach poprzedzających przyjście Syna Czło-
wieczego oparł na motywach występujących na kartach Starego Te-
stamentu (np. Ps 65,8; Iz 13,10; 34,4). Celem jej było przygotowanie 
uczniów na objawienie się Królestwa Bożego w pełni i chwale. Ucznio-
wie powinni bliskość Królestwa poznać po znakach i z czujnością na 
nie oczekiwać. „Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie”. 
Ten logion Jezusa nastręcza egzegezie biblijnej wiele kłopotu. Nie jest 
pewne, czy Jezus miał na myśli jedynie swoich słuchaczy, czy też cały 
naród żydowski. Gdy ewangelista Łukasz redagował te słowa, poko-
lenie słuchaczy Jezusa właściwie należało już do historii. Wydaje się 
przeto ta druga interpretacja bardziej prawdopodobna. Jezus wyraził 
więc przekonanie, że naród, do którego w pierwszym rzędzie przy-
szedł, doczeka się dnia przyjścia Syna Człowieczego.  
 Nieco inne znaki poprzedzające przyjście Pańskie znajdujemy w dru-
giej ewangelii przeznaczonej na 2. Niedzielę Adwentu. W niej uwzględ-
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niona została sytuacja młodego Kościoła apostolskiego, Jezus mówi w niej 
bowiem: „Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu 
moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach 
i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jesz-
cze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw-
ko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko 
dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, 
i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas 
wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I po-
wstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się 
rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zba-
wiony. I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo 
wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec”. 
 Pierwsze pokolenia chrześcijan także z niecierpliwością i niepoko-
jem oczekiwały na przyjście Pańskie. Dla pierwszych wyznawców 
Chrystusa, dzień przyjścia ich Pana oznaczał przede wszystkim połą-
czenie z Chrystusem na wieki. Oczekiwanie na dzień Pański było 
czymś radosnym. Pan jednak zwlekał i zwleka z przyjściem swoim. 
Jakub przeto napominał pierwszych wyznawców Jezusa Chrystusa: 
„Bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana…” Nam, oczekującym na 
adwent Pański zaś mówi: „Bądźcie i wy cierpliwi, umacniajcie serca swoje, 
bo przyjście Pana jest bliskie” (Jk 5,7.8).  

„Chrystus Pan w swym przyjściu pierwszym  
Sługą stawił się najniższym,  
Lecz gdy drugi raz przybędzie,  
W mocy Bożej sądzić będzie”.  
 

* * *  
„Chrześcijaństwo jest tym, czym jest, dzięki twierdzeniu, że Jezus z Nazaretu, 
nazywany Chrystusem, rzeczywiście jest Chrystusem. A to znaczy, że jest On 
tym, który przynosi nowy stan rzeczy, nowy byt. Wszędzie tam, gdzie uznaje 
się twierdzenie: Jezus jest Chrystusem, istnieje chrześcijańskie poselstwo. 
Wszędzie tam, gdzie zaprzecza się temu twierdzeniu, nie ma chrześcijańskiego 
poselstwa”. 

Paul Tillich  
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3. Niedziela w Adwencie  
Hasło tygodnia: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmoc-

ny, Pan przychodzi w mocy. (Iz 40,3.10) 
Psalm tygodnia: Ps 85,2-8 
Pieśń tygodnia: „Z powagą przygotujcie…” (57) 
Biblijne teksty: I – Mt 11,2-6(7-10); II – 1 Kor 4,1-5; III – Łk 3,1-14; 

IV – Rz 15,4-13; V – Iz 40,1-8(9-11); VI – Obj 3,1-6. 

Myśl przewodnia: Gotujcie drogę Pańską 

 W Adwencie nasze myśli penetrują ogromne czasoprzestrzenie. 
Adwentowa refleksja dotyczy objawienia danego ludziom w różnych 
okresach historii zbawienia. Sięga ona do przeszłości i ożywia naj-
dawniejsze zapowiedzi zbawczej interwencji Boga, a także wybiega ku 
przyszłości, w której dopełni się czas i przyjdzie zapowiedziane Króle-
stwo Boże.  
 Hasło 3. Niedzieli w Adwencie jest zapowiedzią Bożej interwencji, 
która miała położyć kres babilońskiej niewoli ludu izraelskiego. Po-
tomków Jakuba spotkała kara za niewierność i nieposłuszeństwo Bo-
gu. Ale Bóg nie zapomniał o swoim ludzie, z którym zawarł przymie-
rze najpierw w Abrahamie, a następnie przez Mojżesza. Lud apelował 
do wierności Bożej, a Bóg nie pozostał głuchy na jego wołanie. Naka-
zał więc wołać prorokowi: „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską (…). 
Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy”. Jak przed wiekami Bóg wy-
prowadził Izraela z niewoli egipskiej, tak oto – zapowiedział prorok – 
jeszcze raz okaże On swoją moc, wyrwie Izrael z ręki ciemiężców, wy-
prowadzi go z Babilonu i obdaruje wolnością w Ziemi Ojców. 
 Zbawcza interwencja Boga i wyjście ludu izraelskiego z niewoli, 
najpierw egipskiej, a po wielu wiekach z niewoli babilońskiej, jest ty-
pem Bożej interwencji zbawczej, dokonanej w Chrystusie. W Jezusie 
Chrystusie Bóg obdarował nas wolnością od grzechu i władzy szatana 
oraz prowadzi do niebieskiej ojczyzny, kraju wiecznej szczęśliwości 
i pokoju. Gdy nadszedł czas przyjścia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, 
Bóg powołał człowieka, który miał przygotować drogę Zbawicielowi 
świata. Był nim syn Zachariasza i Elżbiety, Jan zwany Chrzcicielem. 
Powiedział on o sobie: „Jam jest głos wołającego na pustyni: Prostujcie 
drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok” (J 1,23; por. Mt 3,3; Mk 1,3; Łk 
3,4). Wystąpienie Jana Chrzciciela było znakiem, że wypełnił się czas 
i nadszedł dzień zbawienia.  
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 Żydzi wierzyli, że wraz z przyjściem Chrystusa nastąpi radykalna 
zmiana, na ziemi zapanuje pokój, a wszystkie narody oddadzą Bogu 
pokłon na Syjonie. Jan wiedział, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem. 
Słyszał podczas chrztu Jezusa w Jordanie słowa Boga żywego: „Ten jest 
Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” (Mt 3,17). Jednakże wraz 
z przyjściem Chrystusa nie nastąpiła radykalna zmiana, a on, po-
przednik Chrystusa, został uwięziony. Jan więc zachwiał się w swojej 
wierze. Posłał uczniów swoich do Jezusa i polecił im zapytać Go: „Czy 
ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego?” (Mt 11,3). 
 Jezus polecił odpowiedzieć uwięzionemu przez Heroda Janowi 
Chrzcicielowi: „Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają 
oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszeni, a ubogim ewangelia jest 
zwiastowana” (Mt 11,5). Słowa te miały przekonać Jana o mesjańskiej 
godności Jezusa. Duch Święty przez te słowa również dzisiaj chce za-
chować w wierze Kościół, że w Chrystusie Jezusie wypełnił się czas 
i nastaną dni, które przepowiedział prorok Izajasz (Iz 35,4-6; 61,1).  
 Kościół w 3. Niedzielę w Adwencie wiele uwagi poświęca osobie 
Poprzednika Chrystusa. Ewangelia z trzeciego rzędu perykop kościel-
nych mówi o działalności Jana Chrzciciela. Kazanie Jana, syna Zacha-
riasza i Elżbiety, było wezwaniem do pokuty i poprawy życia. Takim 
też powinno być kazanie adwentowe. Zadaniem jego jest przygotowa-
nie serc na powtórny adwent Pański. Ale Chrystus przychodzi stale do 
swojego ludu. Wierzący powinni Go zawsze przyjmować z radością 
i w prostocie serca. Pan Jezus powiedział: „Kto was przyjmuje, mnie 
przyjmuje” (Mt 10,40). Świat przyjmuje Chrystusa w Jego uczniach. 
Kościół przyjmuje swojego Pana w powołanych przez siebie szafa-
rzach tajemnic Bożych, od których wymaga się – jak pisze apostoł Pa-
weł (1 Kor 4,1-5) – „żeby każdy okazał się wiernym”. Wierność sług Chry-
stusowych podlega osądowi Tego, który przyjdzie i będzie sądził ży-
wych i umarłych. Gdy nastąpi drugi adwent Pański, wtedy ujawni się 
to, co ukryte było w ciemności i objawione zostaną zamysły serc. 
W Adwencie więc nieustannie powinno się rozlegać wezwanie: „Przy-
gotujcie na pustyni drogę Pańską”. Dzisiaj słowa te oznaczają: przygotuj-
cie wasze serca, otwórzcie je szeroko, usuńcie wszelkie przeszkody, 
aby mógł w nich zamieszkać Chrystus, Pan i Zbawiciel wszystkich lu-
dzi.  
 Wezwanie: „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską”, jest przede wszyst-
kim skierowane do Kościoła. Sąd Boży rozpocznie się od ludu Bożego. 
Dlatego Jezus nakazał św. Janowi napisać do Kościoła w Sardes: „Bądź 
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czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdzi-
łem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj 
więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli 
tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie 
cię zaskoczę” (Obj 3,2.3). 

„Z powagą przygotujcie, o ludzie, serca swe  
I godnie oczekujcie: Pan w nich zamieszkać chce;  
Zbawiciel pełen łask, nasz Wódz niezwyciężony,  
Przez Boga przeznaczony, chce znów odwiedzić nas.  

Dla Gościa tak wielkiego gotujcie drogę już;  
Prostujcie ścieżki Jego, co złe – wyrzućcie z dusz;  
Niech góry zniżą się, niech staną się równiną,  
Przeszkody niechaj zginą i to, co krzywe, złe”.  

 
* * *  

„Najmilsi bracia, to wielka tajemnica, wielka wskazówka boskiej miło-
ści. Człowiek gardząc Bogiem odszedł od Niego. Bóg, miłując człowie-
ka, przyszedł do ludzi. Pan umiłował bezbożnego, aby go uczynić 
sprawiedliwym. Umiłował chorego, aby go uzdrowić. Co mam więcej 
powiedzieć? (...) Natura, która, w pierwszym człowieku, czyli Adamie, 
skalała świat grzechem, w drugim człowieku, to jest w Chrystusie, 
oczyściła świat z grzechu”.  

Fulgencjusz z Ruspe 

„Po to jest dane poselstwo o krzyżu Chrystusowym, aby ukazało nam 
Miłosierdzie Boże, dla którego wszystko jest możliwe. Ale nie tak, jak 
to nam często tłumaczono – jakoby dla tego, który w Chrystusa wierzy, 
Sąd nic nie znaczył, lecz tak, że tylko ten się ostoi przed Sądem, kto 
przez wiarę w Chrystusa nowym się stał człowiekiem, kto «przeszedł 
z śmierci do żywota», a zatem należy do tych, «którzy z cierpliwością 
przez dobre uczynki szukają żywota wiecznego». Jeden Bóg wie, które 
to są owe dobre drzewa, przynoszące dobre owoce. My ludzie, może-
my się mylić. Ale tyle wiemy z całą pewnością, że nie jest „dobrym 
drzewem” ten, kto polega na własnej sprawiedliwości”.  

Emil Brunner 
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4. Niedziela w Adwencie  
Hasło tygodnia: Radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się, Pan jest 

blisko.  (Flp 4,4.5) 
Psalm tygodnia: Ps 102,17-23 
Pieśń tygodnia: „Córko Syjońska, wesel bardzo się…” (9); „Raduj 

się Syjoński zborze…” (23) 
Biblijne teksty: I – Łk 1,(39-45); II – Flp 4,4-7; 46-55 (56); III – Łk 1,

26-33 IV – 2 Kor 1, 18-22(34-37)38; V – J 1,19-23(24-
28); VI – Iz 52,7-10. 

Myśl przewodnia: Radość z adwentu Pana 

 Hasło 4. Niedzieli adwentowej wzywa do radości w Panu. Adwen-
towa radość nie jest ze świata, lecz z Tego, który przyszedł na świat 
z woli Boga, aby zbawić grzesznego człowieka, i który ma przyjść, aby 
zgromadzić wszystkie dzieci Boże przed obliczem Wszechmocnego. 
Wszystkie teksty biblijne przeznaczone do czytania w 4. Niedzielę 
w Adwencie, mówią o radości i wzywają do uwielbiania Boga i Jego 
zbawczego dzieła.  
 Starotestamentowy prorok końca niewoli babilońskiej, oglądając 
oczyma wiary bliski koniec niewoli i powrót Jahwe na Syjon, z nie-
zwykłą żarliwością wzywał do radości: „Wykrzykujcie! Śpiewajcie rado-
śnie razem, gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeru-
zalem” (Iz 52,9). Powrót Boga na Syjon, opiewany jest przez proroka 
jako akt zbawienia. Zwiastowanie zbawienia i pokoju jest czymś rado-
snym i miłym. Powinno ono weselić serce, a radość ze zbawienia udzie-
lać się innym.  
 Bóg przyszedł w Chrystusie Jezusie. Gdy wypełnił się czas, Syn 
Boży miał wkroczyć na arenę historii i zgodnie z Bożą obietnicą zba-
wić tych, którzy przyjmą Go z wiarą. Któż wiedział, że brzemienna 
niewiasta z Nazaretu, Maria, nosi w swym łonie Dziecię, które miało 
spełnić wszystkie Boże obietnice i oczekiwania Izraela? Oprócz Marii 
wiedziała o tym również jej krewna, Elżbieta, matka poprzednika 
Zbawiciela świata. Witając Marię powiedziała: „A skądże mi to, że matka 
mojego Pana przyszła do mnie?” (Łk 1,43). Maria zaś na słowa powitania 
odpowiedziała: „Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bo-
gu, Zbawicielu moim” (Łk 1,46.47). Hymn Marii, wielbiący Boga, tchnie 
i pulsuje radością, której źródłem jest Bóg, spełniający swoje obietnice. 
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Podobna radość z niezwykłą siłą wybuchnie również w sercach na-
szych w Święta Narodzenia Pańskiego.  
 4. Niedziela w Adwencie wzywa nas do godnego przeżywania 
Świąt Bożego Narodzenia. Maria, matka Zbawiciela naszego, posta-
wiona jest nam przez Kościół jako wzór, wszak chociaż „błogosławioną 
zwać ją będą wszystkie pokolenia”, to jednak z pokorą i wiarą przyjmuje 
łaskę, jaką została obdarowana przez Boga (por. Łk 1,45.48). O wierze 
i pokorze Marii mówi także ewangelia z trzeciego rzędu perykop ko-
ścielnych na 4. Niedzielę w Adwencie. Jezus narodzony w Betlejem też 
został objawiony najpierw biednym i pokornym ludziom. Chrystusa 
i Zbawiciela poznali zaś w Nim ci, którzy zwiastowanie o Jego naro-
dzeniu przyjęli z wiarą do swojego serca.  
 Wszystkie Boże obietnice dane Abrahamowi i jego potomkom spełni-
ły się w Jezusie Chrystusie. „Obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły 
swoje «Tak»; dlatego też przez niego mówimy «Amen» ku chwale Bożej.  Tym 
zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest 
Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych” 
(2 Kor 1,20nn). Bóg przekonuje i utwierdza Kościół w tej wierze przez 
Ducha swojego, którego daje do serc proszących o Jego prowadzenie 
w wierze i nadziei. Adwent jako czas przypominający nam o przyjściu 
Chrystusa jest zarazem czasem adwentu Ducha Świętego. W Nim 
i przez Niego Chrystus kontynuuje swoje dzieło zbawienia w Kościele 
i w sercach wierzących. Niewysłowione westchnienia Ducha Bożego 
dopomagają nam wytrwać w oczekiwaniu na przyjście Pana.  
 Zwiastowanie sług Bożych w Kościele powinno być wyrazem ich 
wierności swojemu powołaniu. Dlatego Wielki Apostoł pisał: „Jak 
wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie «Tak» i «Nie»”. 
W adwencie gorliwość sług Bożych powinna być zwielokrotniona, 
bowiem w adwencie zwiastowana jest przede wszystkim wierność 
Boga swoim obietnicom.  
 Kościół nie może zapomnieć, że zbliża się czas powtórnego przyj-
ścia Pańskiego. Wsłuchani więc powinniśmy być z wielką uwagą 
w apostolskie zwiastowanie: „Pan jest blisko” (Flp 4,5). Bliski jest dzień 
przyjścia Chrystusa w chwale i mocy, ale blisko jest też Pan serc tych, 
którzy się radują w Nim oraz w skromności i w zabieganiu o sprawie-
dliwość przeżywają dni doczesnej pielgrzymki. Pokój, który przynio-
sło Dziecię betlejemskie, który przewyższa wszelki rozum, strzeże 
tych, którzy oczekują na przyjście Pańskie i wielbią święte imię Jego.  

„Raduj się, syjoński zborze!  
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Bo w cichości i pokorze  
Idzie zacny Gość do Ciebie,  
Co zaradzi Twej potrzebie.  
On cię wielce umiłował,  
Nieba swego nie żałował;  
Wyjdź naprzeciw,  
Wyjdź co prędzej!  
On zaradzi twojej nędzy”.  

 
* * *  

„Nie moglibyśmy nigdy dowiedzieć się czegoś o Chrystusie, ani w Nie-
go uwierzyć i Jego mieć za Pana, gdyby nam tego Duch Święty przez 
zwiastowanie Ewangelii nie podał i do serca nie włożył. Dzieło zba-
wienia stało się i zostało dokonane, ponieważ Chrystus zdobył 
i pozyskał dla nas ów skarb przez swoją mękę, śmierć i zmartwych-
wstanie itd. Gdyby to dzieło było w ukryciu, tak iż nikt by o nim nie 
wiedział, byłoby daremne i stracone. Aby więc ten skarb nie pozostał 
w ukryciu, lecz mógł być nabyty i użyty, kazał rozpowszechniać 
i zwiastować Słowo, w którym daje Ducha Świętego, abyśmy ten skarb 
i zbawienie mogli nabyć i przyswoić sobie. Dlatego uświęcenie nie jest 
niczym innym, jak przyprowadzeniem do Chrystusa Pana, aby posiąść 
owo dobro, którego sami z siebie nie moglibyśmy osiągnąć”. 

Marcin Luter 
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Święta Bożego Narodzenia  
Motto:  

„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem wszystkiego 
ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawi-
dowym. A to będzie dla was znakiem: Znaj-
dziecie niemowlątko owinięte w pieluszki 
i położone w żłobie”. 

Łk 2,10-12 

 Święta Narodzenia Pańskiego znajdują się w centrum okresu Boże-
go Narodzenia, na który składa się czas adwentu, Święta Narodzenia 
Chrystusa Pana oraz okres po Święcie Epifanii (6.1.). W samej nazwie 
tych świąt zawarta jest ich treść i poselstwo. Kościelne zwiastowanie 
w czasie Świąt Bożego Narodzenia skupia się na cudzie i tajemnicy 
wcielenia Syna Bożego, prawdziwego Boga z Ojca w wieczności zro-
dzonego i prawdziwego człowieka z Marii Panny narodzonego.  
 Po zesłaniu Ducha Świętego treścią apostolskiego zwiastowania 
były wydarzenia paschalne, a więc śmierć i zmartwychwstanie Chry-
stusa. Wyrazem tego są najstarsze pisma Nowego Testamentu, a mia-
nowicie listy apostoła św. Pawła i Ewangelia św. Marka. W apostolskim 
chrześcijaństwie wierzono i wyznawano, że ukrzyżowany Jezus obja-
wił swoją godność Syna Bożego przez swoje zmartwychwstanie (por. 
Rz 1,3.4). Pierwsi chrześcijanie nie interesowali się więc historią naro-
dzenia Pana. Ale Żydzi wierzyli zgodnie z prorockimi zapowiedziami, 
że Mesjasz pochodzić będzie z rodu króla Dawida i narodzi się w Be-
tlejem (por. np. Mi 5,2). Wyznawcy Jezusa Chrystusa musieli więc 
w celach apologetycznych zainteresować się dzieciństwem swojego 
Pana i Nauczyciela i wykazać, że pochodził On z królewskiego rodu 
i narodził się w Betlejem. Dlatego dwie młodsze ewangelie synoptycz-
ne, Mateusza i Łukasza, posiadają już historię dzieciństwa Jezusa. Za-
interesowanie dzieciństwem Jezusa pociągnęło za sobą głębszą reflek-
sję na temat inkarnacji (wcielenia) Chrystusa. Głębokie myśli na ten 
temat znajdujemy w Ewangelii św. Jana, przede wszystkim w jej prolo-
gu (J 1,1-18), w centrum którego znajdują się słowa: „A Słowo ciałem się 
stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, jaką ma jedyny Syn 
od Ojca, pełne łaski i prawdy” (J 1,14).  
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 Świadectwo ewangelisty Jana: „A Słowo stało się ciałem”, stawia nas 
wobec tajemnicy łaski i miłości Bożej, objawionej we wcieleniu Chry-
stusa. Wyraża w teologicznym języku to, co anioł zwiastował paste-
rzom na polach betlejemskich: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która 
będzie udziałem wszelkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, któ-
rym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Łk 2,10.11).  
 Chrystus jest centrum historii zbawienia. Począwszy więc od Świąt 
Narodzenia Pańskiego, Kościół przez swoje zwiastowanie wyjaśnia 
tajemnicę zbawienia ludzkości. Towarzyszy temu wielka radość, która 
wyraża się przez biel nakryć ołtarzowych, przede wszystkim zaś 
w liturgicznym śpiewie wierzących, którzy za aniołami z pól betlejem-
skich intonują hymn chwały: „Chwała Bogu na wysokościach. – I pokój na 
ziemi, i pokój na ziemi, a w ludziach dobre upodobanie” (por. Łk 2,14). 
 Trudno dokładnie powiedzieć, od kiedy w chrześcijańskim Kościele 
rozpoczęto obchodzić Święta Bożego Narodzenia. Wydaje się, że ich 
początek należy upatrywać w zwyczaju odprawiania nabożeństwa 
przez patriarchę Jerozolimy w grocie, w której według tradycji miał 
narodzić się Jezus. Święta Narodzenia Pańskiego na pewno obchodzo-
no już w IV wieku w Rzymie, rzymski kronikarz, Filokales, napisał 
bowiem w 354 roku pod datą 25 grudnia słowa: „Natus Christus in 
Betleem Judeae” (Chrystus narodził się w Betlejem Judzkim). Ten termin 
obchodzenia Dnia Pamiątki Narodzenia Chrystusa Pana, przyjął się 
w całym Kościele chrześcijańskim na zachodzie Europy. Na Wschodzie 
rozpowszechnił się w niektórych Kościołach za sprawą Jana Chryzo-
stoma, płomiennego kaznodziei Kościoła syryjskiego.  
 W pogańskim Rzymie 25 grudnia obchodzono Święto Niezwycię-
żonego Słońca (Solis invicti), w tym bowiem dniu nastaje zimowe prze-
silenie dnia z nocą. Wyznaczenie przez Kościół Święta Narodzenia 
Chrystusa Pana właśnie na ten dzień, miało na celu przeciwstawienie 
pogańskim zwyczajom biblijnej prawdy o Chrystusie, który jest praw-
dziwą światłością, rozpraszającą wszystkie mroki świata (por. J 8,12). 
Ale u podłoża Świąt Narodzenia Pańskiego nie znajdują się pogańskie 
zwyczaje, lecz głęboka troska Kościoła o chwałę Chrystusa, który dla 
wszystkich ludzi jest zwycięzcą ciemności. Święta Bożego Narodzenia, 
obchodzone w okresie przesilenia dnia z nocą, są symbolem zwycię-
stwa Chrystusa, światłości świata, nad mrokami pogaństwa i niewiary.  
 W Święta Bożego Narodzenia wstawiamy do kościołów i naszych 
domów bogato ustrojone choinki. Niezależnie od rodowodu tego zwy-
czaju, posiada on obecnie bardzo głęboką wymowę. Choinka obwie-
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szona różnego rodzaju owocami, skrząca się światłem zapalonych 
lamp, nie jest tylko elementem dekoracyjnym, lecz przypomina, że 
narodził się Chrystus, prawdziwa światłość świata. O Chrystusie pro-
rokował Izajasz: „I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z korzenia wyda 
owoc” (Iz 11,1). Życie Chrystusa zaowocowało w prawdziwe dary 
zbawienia. Bożonarodzeniowa choinka jest także wezwaniem do przy-
noszenia godnych owoców miłości i wiary w Syna Bożego. Życie nasze 
zaowocuje, jeśli Chrystus narodzi się również w naszych sercach, a my 
przez wiarę w Nim. 
 

* * *  
„Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając 
nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na 
tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie 
żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego 
Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” 

Tt 2,11-13 
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Wigilia Bożego Narodzenia  
Hasło tygodnia: Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. (Iz 9,

1) 
Psalm tygodnia: Ps 2  
Pieśń tygodnia: „Cudowna różdżka wzrosła…” (45); „Pochwalon Je-

zu Chryste bądź…” (71); „Cicha noc…” (41; 42) 
Biblijne teksty: Wieczór wigilijny: I – Łk 2,1-14(15-20); II – Tt 2,11-

14; III – J 3, 16-21; IV – Iz 9,1-6; V – J 7,28.29; VI –
1 Tm 3,16.  
Noc wigilijna lub jutrznia: I – Mt 1,(1-17); II – Rz 1,
1-7.18-21(22-25); III – 2 Sm 7,4-6 (12-14a); IV – Iz 7, 10-
14; V – Ez 37,24-28; VI – Kol 2,3-10. 

Myśl przewodnia:  W Chrystusie światłość przyszła na świat   

 Obietnice zbawienia dane ludowi izraelskiemu wypełniły się w noc 
narodzenia Chrystusa w Betlejem. Najwięcej obietnic związanych z przyj-
ściem Mesjasza znajduje się w Księdze Izajasza, skąd pochodzi hasło 
biblijne Wigilii Bożego Narodzenia: „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy 
światło wielkie”. Chociaż Bóg objawił się swojemu ludowi w zbawczych 
wydarzeniach, a także przez Prawo i Proroków, to jednak czas Starego 
Testamentu spowity był w ciemności. Ale Boże obietnice świeciły jak 
gwiazdy i wskazywały na kierunek pielgrzymki. Utrzymywały lud 
Starego Testamentu w napięciu oczekiwania na dzień, w którym w mo-
cy okaże się chwała Pana Zastępów. Prorok Pański zapowiadał nadej-
ście dnia, w którym wszelkie mroki rozjaśni wielkie światło. W noc 
narodzenia Chrystusa zajaśniała dla wszystkich ludzi światłość, roz-
praszająca mroki serc i ludzkiej egzystencji. Dziecię narodzone 
w Betlejem niczym zewnętrznie nie różniło się od dzieci ludzkich, 
a jednak przez Jego narodzenie dla grzesznej ludzkości zabłysło świa-
tło zbawienia, bo było Bożym Dziecięciem, poczętym z Ducha Święte-
go i narodzonym z woli Boga wszechmogącego. Jezus podczas swojej 
publicznej działalności powiedział o sobie na dziedzińcu świątyni 
jerozolimskiej: „Ja jestem światłością świata” (J 8,12).  
 W Wieczór Wigilijny zapalamy mnóstwo świateł, na znak, że przed 
dwudziestoma wiekami w Chrystusie zabłysło światło, którego nie 
zdołały i nie zdołają przyćmić mroki grzechów całej ludzkości. Zapa-
lone świece są tylko symbolem. W Wieczór Wigilijny światłem dla serc 
prawdziwie wierzących jest ewangelia o narodzeniu Chrystusa (Łk 2, 
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1-14). W zwiastowaniu anioła zawarte jest wszystko, czym w istocie 
było narodzenie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Anielska wieść o na-
rodzeniu Pańskim idzie poprzez wieki i dociera do wszystkich zakąt-
ków świata: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”. 
 Radosna wieść o narodzeniu Pańskim jest wezwaniem do odrodze-
nia życia. Światłość Chrystusa przenika wszelkie mroki. Zbawiciel 
przyszedł na świat, dlatego przeminęła noc, nastał dzień zbawienia, 
objawiła się łaska Boża. Kościół napomina nas przeto przez usta apo-
stoła Pawła, „abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości 
i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, 
oczekując błogosławionej nadziei i chwały wielkiego Boga i Zbawiciela nasze-
go, Jezusa Chrystusa” (Tt 2, 12.13).  
 Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem szczególnym. Pokój, który 
przyniósł na świat Chrystus udziela się wszystkim, którzy w Chrystu-
sie widzą swojego Pana i Zbawiciela. W Wieczór Wigilijny w domach 
naszych, złączeni węzłem miłości i wiary w Jezusa Chrystusa, zasia-
damy do wieczerzy wigilijnej, starannie przygotowanej i celebrowanej. 
Uroczysty posiłek przeplatany jest śpiewaniem kolęd, rozważaniem 
tajemnicy wcielenia Syna Bożego oraz wspomnieniami przeżytych i bło-
gosławionych przez Boga dni mijającego roku. Tradycja związana 
z uroczystym posiłkiem w wieczór wigilijny jest zróżnicowana. Kształ-
towała się ona przez wieki. Pięknym zwyczajem jest łamanie się opłat-
kiem wigilijnym. Zdaje się on przypominać, że Chrystus, który naro-
dził się w Betlejem (= Dom chleba), jest prawdziwym chlebem żywota, 
danym przez Boga wszystkim. Łamanie opłatkiem jest więc znakiem 
przekazywania z serca do serca radosnej wieści o przyjściu Zbawiciela 
świata. Również pięknym i godnym zachowania zwyczajem jest pozo-
stawianie miejsca przy wigilijnym stole dla gościa, który może zapu-
kać do drzwi. Zwyczaj ten powinien jednak zachęcić nas do zaprosze-
nia do naszego stołu wigilijnego osobę samotną, biedną, czy opusz-
czoną. Radość dzielona przy stole wigilijnym jest podwójną radością, 
dzielona zaś samotność połową smutku i niedostatku.  
 W diecezjach i parafiach naszego Kościoła pielęgnowana jest różna 
tradycja dotycząca pory nabożeństwa poprzedzającego uroczyste na-
bożeństwo w 1. Święto Narodzenia Pańskiego. Spotykamy się z nabo-
żeństwami wieczornymi, po których w gronie rodziny, uczestnicy nabo-
żeństwa zasiadają w swoim domu do wigilijnego stołu. W niektórych 
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parafiach po wieczornym posiłku wierni naszego Kościoła udają się do 
swoich świątyń. W niektórych parafiach, szczególnie na Śląsku od-
prawiane są nabożeństwa jutrzenne. To bogactwo tradycji godne jest 
zachowania. Bogactwo form nabożeństw świadczy nie tylko o żywot-
ności Kościoła, ale przede wszystkim dopomaga do kształtowania się 
różnych formacji duchowych.  

„Cudowna różdżka wzrosła,  
Gałązka bardzo mdła;  
Prorocka wieść doniosła,  
Że z Izajego pnia  
Zakwitnął cudny kwiat  
W pośrodku ostrej zimy,  
Gdy ciemność kryła świat”.  
 

* * *  
„Zobaczyliśmy Dziecię kwilące w stajni i oddaliśmy Mu pokłon; 
uwielbiajmy Je codziennie. Weźmy Je na ręce i adorujmy Syna Bożego. 
Odwieczny Bóg od dawna przemawiał z nieba, ale nie zbawiał; zaczął 
kwilić na słomie i zbawia. Dlaczego to mówię? Dlatego, że zbawia nie 
majestat ale pokora. Syn Boży był w niebie i nie był czczony; zstąpił na 
ziemię i jest czczony. Trzymał w swym ręku słońce, księżyc, aniołów 
i nie był czczony; rodzi się na ziemi, jako człowiek, normalny czło-
wiek, prawdziwy człowiek, aby uzdrowić całą ziemię”.  

Hieronim. 

„Najmilsi bracia, to wielka tajemnica, wielka wskazówka boskiej miło-
ści. Człowiek gardząc Bogiem odszedł od Niego. Bóg, miłując człowie-
ka, przyszedł do ludzi. Pan umiłował bezbożnego, aby go uczynić 
sprawiedliwym. Umiłował chorego, aby go uzdrowić. Co mam więcej 
powiedzieć? (...) Natura, która, w pierwszym człowieku, czyli Adamie, 
skalała świat grzechem, w drugim człowieku, to jest w Chrystusie, 
oczyściła świat z grzechu”. 

Fulgencjusz z Ruspe 
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1. Święto Bożego Narodzenia  
Hasło tygodnia: A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeli-

śmy chwałę jego. (J 1,14) 
Psalm tygodnia: Ps 96 
Pieśń tygodnia: „Pochwalon Jezu Chryste bądź…” (71) 
Biblijne teksty: I – Łk 2,(1-14)15-20; II – Tt 3,4-7; III – Mi 5,1-4a; IV – 

1 J 3,1-6; V – J 3,31-36; VI – Ga 4,4-7. 

Myśl przewodnia: Syn Boży przyszedł w ciele, abyśmy byli zbawieni 

 Ewangelia 1. Święta Narodzenia Pańskiego wzywa nas do podjęcia 
pielgrzymki do stajenki betlejemskiej. Pasterze, usłyszawszy anielskie 
zwiastowanie: „Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, 
w mieście Dawidowym” powiedzieli: „Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglą-
dajmy to, co się stało i co nam oznajmił Pan” (Łk 2, 15-20). Ponad prze-
strzenią i czasem podejmujemy wysiłek, aby w myślach pochylić się 
nad żłobem, w którym rękami Marii złożone zostało Dziecię Jezus.  
 Kim było to Dziecię urodzone w Betlejem? Z wyglądu i postawy 
było zwykłym ludzkim dzieckiem, urodzonym w biedzie i niedostat-
ku. Anioł zwiastował pasterzom, że betlejemskie Dziecię jest Zbawicie-
lem. Dziecię to po latach dokonało przez swoją męczeńską śmierć zba-
wienia ludzkości na krzyżu Golgoty. Żłób był zapowiedzią krzyża, 
a bieda i ubóstwo stajenki znakiem pogardy i cierpienia.  
 Ale kim naprawdę było Dziecię Jezus? Pod koniec pierwszego wie-
ku naszej ery, ewangelista Jan napisał: „Na początku było Słowo, a Słowo 
było u Boga, a Bogiem było Słowo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało 
wśród nas” (J 1,1.14). Świadectwo św. Jana o Słowie, które ciałem się 
stało, jest świadectwem wiary o Jezusie Chrystusie, narodzonym w Be-
tlejem. Ewangelia o narodzeniu Chrystusa, znajdująca się w Ewangelii 
św. Łukasza, jest spojrzeniem na Jezusa oczyma historyka i teologa, 
spojrzenie zaś ewangelisty Jana, jest przede wszystkim spojrzeniem 
teologa na cud nocy betlejemskiej.  
 Janowe świadectwo daje natchnioną odpowiedź na pytanie: Kim 
było Dziecię Jezus narodzone w Betlejem?  
 Chrystus przez św. Jana nazwany został Słowem, które na początku 
było u Boga. Zanim zaistniał czas i Bóg wszechmocny powołał do ist-
nienia wszechświat, Syn Boży bytował u Ojca i był tej samej natury co 
Bóg. Ale Słowo ciałem się stało. Syn Boży narodził się jako człowiek, 
przyjął postać sługi (Flp 2,6nn), zamieszkał między ludźmi. Wcielenie 
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nie dokonało się więc poza historią. Ziemskie życie Syna Bożego wpi-
sane zostało w dzieje ludzkości.  
 Łukaszowa historia narodzenia Chrystusa rozpoczyna się od słów: 
„I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały 
świat. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida” (Łk 2, 
1.3). Wydarzenia i ludzie podporządkowani zostali Bogu, aby wypełnił 
się plan Boży i mogły spełnić się obietnice dane ludowi izraelskiemu: 
„Ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie 
ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierz-
chłych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. 
Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela. Będzie stał mocno i będzie 
pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą miesz-
kać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. I On będzie 
pokojem” (Mi 5,1-4a).  
 Janowe świadectwo o wcielonym Słowie znajduje się u podstawy 
wiary Kościoła w Jezusa Chrystusa, jako prawdziwego Boga i praw-
dziwego człowieka w osobie Jezusa z Nazaretu. Wiarę tą wyznaje Ko-
ściół słowami: „Wierzę (…) w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna 
Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi 
wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga 
prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez 
Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia 
zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Pan-
ny i stał się człowiekiem” (Wyznanie nicejsko-konstantynopolitańskie). 
Ks. dr Marcin Luter w Małym Katechizmie zaś wyznaje: „Wierzę, że 
Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, z Ojca wieczności zrodzony, a zara-
zem prawdziwy człowiek z Marii Panny narodzony, jest moim Pa-
nem”. Wiara w Jezusa Chrystusa, jako prawdziwego Boga i człowieka 
w jednej osobie, jest fundamentem wiary chrześcijańskiego Kościoła. 
Duch Boży przypomina nam w Święta Narodzenia Bożego tą wielką 
tajemnicę wiary, którą na różny sposób wyznajemy, najczęściej przez 
śpiewane pieśni i kolędy, często zadziwiająco głęboko ujmujące praw-
dę o Bogu, który stał się człowiekiem.  
 W przyjściu Chrystusa wypełnił się czas wyznaczony przez Boga. 
W Nim okazała się zbawienna łaska Boża. Apostoł Paweł napominał 
przeto Koryntian: „Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc 
bogatym, stał się dla nas ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali” 
(2 Kor 8,9).  
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 Na polach betlejemskich anioł zwiastował pasterzom narodzenie 
Zbawiciela świata. Kościół nieustannie przypomina nie tylko o przyjściu 
Zbawiciela, darowanego ludzkości, lecz przez zwiastowanie ewangelii 
o zbawieniu rozdziela dary łaski Bożej. W Święta Narodzenia Bożego 
autor Listu do Tytusa przypomina, że Bóg „zbawił nas nie dla uczynków 
sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel 
odrodzenia oraz odnowienia przez Ducha Świętego, którego wylał na nas 
obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego” (Tt 3,5.6). Ze zwiasto-
wania godowego płynie dla nas zdrój pociechy. Już prorok Micheasz 
zwiastował, że Mesjasz będzie pasł lud Boży i stanie się dla niego po-
kojem. Wszystkie zbawienne dary dane są nam w Chrystusie. Z łaski 
jest nam darowane usprawiedliwienie, abyśmy usprawiedliwieni i po-
jednani z Bogiem mieli z Nim pokój i w wierze przez Ducha Świętego 
przeobrażeni zostali na wzór i podobieństwo Syna Bożego, Jezusa 
Chrystusa. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy przemienieni na 
Jego obraz prowadzili nowe życie. 

„Jezu mój maluczki,  
Zbawicielu ludzki,  
Pociesz duszę moją  
Przez łaskawość Swoją;  
Prowadź mnie do Siebie,  
Bym był z Tobą w niebie!”  
 

* * *  
„Nie znam większej pociechy, danej człowiekowi, nad tę, że Chrystus 
stał się człowiekiem, dzieckiem, niemowlęciem, które bawi się na ko-
lanach najmilszej matki i leży u niej na ręku. Czy jest ktoś, kogo ten 
widok nie wzruszy i nie pocieszy? Przezwyciężona została moc grze-
chu, piekła, sumienia i winy, jeśli przychodzisz do tego bawiącego się 
Dzieciątka i wierzysz …w to, że Chrystus narodził się z Marii Dziewi-
cy. Złoto, przyjaciele, moc i szacunek nie mogą nas bardziej rozrado-
wać niż ta radosna wieść, że Chrystus narodził się człowiekiem”.   

Marcin Luter 
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2. Święto Bożego Narodzenia 
Hasło tygodnia: A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeli-

śmy chwałę jego.  (J 1,14) 
Psalm tygodnia: Ps 96   
Pieśń tygodnia: „Pochwalon Jezu Chryste bądź…” (71); „Gdy się 

Chrystus rodzi…” (51). 
Biblijne teksty: I – J 1,1-5 (6-8); II – Hbr 1,1-3 (4-6); 9-14; III – J 8,12-16; 

IV – Obj 7,9-12 (13-17); V – Iz 11,1-9; VI – 2 Kor 8, 9. 

Myśl przewodnia: Syn Boży przyszedł w ciele, abyśmy byli dziećmi 
Bożymi 

 Bóg „wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał” do swojego ludu 
izraelskiego. Nadał Izraelowi prawo, aby poznał i postępował zgodnie 
z Jego wolą. Bóg objawiał się Izraelowi przez zbawcze dzieła swoje. 
Powoływał proroków, którzy przemawiali w Jego imieniu. Najwyższy 
nieustannie ingerował w dzieje potomków Abrahama. Autor Listu do 
Hebrajczyków pisze, że „ostatnio, u kresu tych dni, przemówił (…) przez 
Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także świat 
stworzył”. Bóg przez Chrystusa przemówił w sposób doskonały. Syn 
Boży, odwieczne Słowo żywego Boga stało się ciałem. Bóg w Chrystu-
sie uobecnił się cieleśnie. Chrystus był w sposób doskonały ustami 
Boga wszechmogącego. Dlatego św. Jan w ewangelii swojej przypomi-
na słowa Jezusa: „Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie 
posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. Przeto, co Ja 
wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec” (J 12,49.50 por. 8,26.28).  
 Słowa Chrystusa są słowami żywota (J 6,68; 8,51). Przez Jezusa i Jego 
Słowo Bóg daje życie tym, którzy w Niego wierzą i z Nim związali 
swoje życie. Syn, jako usta Ojca jest narzędziem zbawczego działania 
Boga (J 12,47). Świadectwo Syna, na które składają się Jego słowa 
i czyny, swoją skutecznością przewyższa zbawcze działanie  starote-
stamentowego słowa Jahwe. Chrystus nie tylko był posłany przez Oj-
ca, ale Ojciec był w Synu. Obecność Ojca w Synu stanowi o mocy i sile 
działania Syna i Jego Słowa. Ubóstwo żłobu nie jest w stanie przykryć 
bogactwa darów zbawienia łaski Boga okazanej w Chrystusie.  
 Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego i uobecnia Boga w świe-
cie, jest bowiem Słowem, które stało się ciałem. Autor Listu do Hebraj-
czyków pisze: „On (…) jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i pod-
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trzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grze-
chów”.  
 Zarówno w ewangelii 2. Święta Narodzenia Pańskiego, jak i w lek-
cji apostolskiej, spotykamy się z prawdą, zawartą w haśle Wigilii Bo-
żego Narodzenia. Teksty biblijne przeznaczone do czytania i rozważa-
nia w 2. Święto Narodzenia Pańskiego, zwiastują wypełnienie obietni-
cy danej ludzkości, że nad mieszkającymi w ciemności zabłyśnie świa-
tłość wielka. Święty Jan ewangelista składa o wcielonym Słowie świa-
dectwo: „W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Światłość świeci 
w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła” (J 1,4.5). Autor Listu do He-
brajczyków zaś pisze, że Chrystus, Syn Boży jest „odblaskiem chwały” 
Najwyższego. Ewangelia z trzeciego rzędu perykop przypomina słowa 
Jezusa: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną nie będzie chodził 
w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (J 8,12). Chrystus wypo-
wiedział te słowa w Święto Namiotów. W czasie ceremonii wieczornej 
na dziedzińcu niewiast zapalano lampy na złotych świecznikach. Przy-
pominały one, że Bóg prowadził lud izraelski z niewoli egipskiej przez 
pustynię w słupie ognia. Zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza 
(4,5.6) wierzono też, że w czasach ostatecznych Bóg objawi się w obło-
ku i ogniu na Syjonie. Zapalone lampy były znakiem i symbolem 
oczekiwania na ten szczególny dzień, dzień objawienia chwały Wiel-
kiego Boga Izraela. Chrystus był odblaskiem chwały Boga Najwyższe-
go, ale Izrael Go nie przyjął. Ewangelista Jan pisał: „prawdziwa świa-
tłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był 
i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał” (J 1,9.10). Któż w noc 
narodzenia Pańskiego poznał w narodzonym w Betlejem Jezusie świa-
tłość, która była życiem? Chwała Boża, którą nie mogą oglądać ciele-
sne oczy, ukryta została w postaci małego Dziecka, od początku znie-
nawidzonego i prześladowanego. Gdy Chrystus narodził się w Be-
tlejem, nastały czasy ostateczne. Nad ludzkością zabłysła światłość 
Boża. Bóg w Chrystusie, prawdziwej światłości, przewodzi ludzkości 
do Niebieskiej Ojczyzny. Cały kosmos łączy się więc w pieśni uwiel-
bienia Boga wszechmogącego, który w Chrystusie dał nam Zbawiciela: 
„Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła 
Bogu naszemu na wieki wieków. Amen” (Obj 7,12).  
 „Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?” – pytał autor 
Apokalipsy. Odpowiedź apokaliptycznego starca brzmi: „To są ci, którzy 
przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi 
Baranka”. Kroczenie za Chrystusem w Jego światłości, pomimo obiet-
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nicy: „Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na 
świat”,  nie oznacza, że ci, którym Bóg dał prawo być dziećmi Bożymi, 
będą żyć na świecie w nieustannej szczęśliwości, w pokoju i nigdy nie 
upadną. Marnotrawne dzieci zawsze istnieją. Ale jak marnotrawny syn 
z przypowieści Jezusa odnalazł drogę do ojcowskiego domu i uzyskał 
przebaczenie ojca, tak każdy, kto upadnie może się podnieść dzięki 
światłu Chrystusowej ewangelii, uzyskać przebaczenie, odpuszczenie 
win i obmycie we krwi Baranka, Jezusa Chrystusa.  
 Kiedy przeminą Święta narodzenia Pańskiego, przygaśnie w ser-
cach blask betlejemskiej ewangelii, na naszej drodze pozostanie jednak 
światło Chrystusa. Zawsze też możliwe jest obmycie w krwi Chrystu-
sa, abyśmy gdy nadejdzie czas naszej doczesnej pielgrzymki mogli 
stanąć jako dzieci Boże przed obliczem Boga.   

„Bóg się rodzi, moc truchleje,  
Pan niebiosów obnażony;  
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,  
Ma granice Nieskończony.  
Wzgardzony – okryty chwałą,.  
Śmiertelny – Król nad wiekami 
A Słowo ciałem się stało  
I mieszkało między nami”.  
 

* * *  
„Gdyby Chrystus, który prawdziwie jest Bogiem, nie przyjął natury 
ludzkiej, bylibyśmy pozbawieni zbawienia. Należy się Mu chwała jako 
Bogu, ale mamy też wierzyć w Jego Wcielenie. Nie wystarczy mówić o 
Jego człowieczeństwie bez bóstwa. Bez pożytku byłoby też wyznanie 
bóstwa, gdyby się wykluczyło człowieczeństwo”.  

Cyryl Jerozolimski  

„Chrystus, Słowo Boże, raz tylko narodził się w ciele, co było dowo-
dem Jego dobroci i miłości ku ludziom; ale jest zawsze gotów narodzić 
się duchowo u tych, którzy tego pragną; w nich też wzrasta i kształtuje 
się, darząc ich na różny sposób swoją mocą”.  

Maksym Wyznawca 
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1. Niedziela po Bożym Narodzeniu 
Hasło tygodnia: A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeli-

śmy chwałę jego (J 1,14) 
Psalm tygodnia: Ps 71,14-18 
Pieśń tygodnia: „Pochwalon Jezu Chryste bądź…” (71); „Chrześci-

janie wysławiajcie wraz…” (39) 
Biblijne teksty: I – Łk 2,(22-24) II – 1 J 1,1-4; 25-38 (39.40); III – Mt 2, 

13-18 (19-23); IV – 1 J 2,21-25; V – J 12,44-50; VI – Iz 49, 
13-16. 

Myśl przewodnia:  Chrystus i nasze zbawienie w rękach Bożych    

 Chrystus, zgodnie z obietnicą daną przez Boga ludowi izraelskie-
mu, urodził się w rodzinie żydowskiej, jako potomek króla Dawida. 
Jak każdy Żyd poddany był prawu. Józef oraz Maria, Matka Jezusa, 
byli ludźmi bogobojnymi i pobożnymi. Zgodnie więc z przepisami 
prawa, gdy minął czas oczyszczenia Marii, Józef i Maria zanieśli Dzie-
ciątko Jezus do świątyni, aby Je „stawić przed Panem” i złożyć ofiarę 
oczyszczenia.  
 1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim wprowadza nas w atmosferę 
pobożności żydowskiej i oczekiwania na wypełnienie obietnicy przyj-
ścia Mesjasza. Jak żywa była nadzieja na przyjście Mesjasza, świadczy 
historia Symeona. Ewangelista Łukasz pisze o Symonie, że był czło-
wiekiem bogobojnym i oczekującym „pociechy Izraela”. Symeon otrzy-
mał obietnicę od Boga, że nie umrze dopóki nie zobaczy Zbawiciela 
świata, oczekiwanego w Izraelu Mesjasza. W godzinie ofiarowania Chry-
stusa w świątyni, starzec Symeon przywiedziony przez Ducha Święte-
go, dostąpił łaski oglądania Mesjasza w Dzieciątku Jezus. Symeon 
wziąwszy na ręce Jezusa, błogosławił i wielbił Boga, mówiąc: „Teraz 
puszczasz sługę swego , Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje 
widziały zbawienie twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich 
ludów” (Łk 2,29-3). Łaski oglądania Chrystusa dostąpiła również „An-
na, prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser”. Anna również wielbiła 
Boga za zmiłowanie okazane ludowi Bożemu w narodzonym Dzie-
ciątku Jezus.  
 Ewangelia z trzeciego rzędu perykop przedstawia zgoła inną sytu-
ację. Nie wszyscy oczekiwali na przyjście Mesjasza. Król Herod nie 
oczekiwał na wypełnienie się Bożej obietnicy przyjścia Króla z rodu 
Dawida, w którym Bóg miał wybawić swój lud izraelski. Król Herod 
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znany z okrucieństwa, dowiedziawszy się o narodzeniu Chrystusa 
w Betlejem, postanowił zabić Dzieciątko Jezus. Nie znając bliższych 
danych o Jezusie i  Jego rodzicach, polecił zabić w Betlejem i całej oko-
licy wszystkie dzieci do lat dwóch. Był przekonany, że dokonując zbio-
rowego mordu, pozbędzie się niebezpiecznego konkurenta. Jednakże 
nikt nie jest w stanie zniweczyć planu Bożego. „Nieodwołalne są bowiem 
dary i powołanie Boże” (Rz 11,29). 
 Bóg uratował Dzieciątko Jezus, polecając udać się Józefowi i Marii 
z Dzieciątkiem Jezus do Egiptu. Ewangelista Mateusz zaznacza, że 
śmierć dzieci Betlejemskich i ucieczka Marii z Jezusem do Egiptu, były 
przepowiedziane w Starym Testamencie (Mt 2,13-23). Bóg zna całą 
historię stworzonego przez siebie świata. I wszystko się dzieje, co Bóg 
wie. Prorocy natchnieni przez Ducha Bożego mogli więc przewidzieć 
losy urodzonego w Betlejem Jezusa.  
 Duch Boży stawia nas w 1. Niedzielę po Bożym Narodzeniu wobec 
pytania: Jak przyjmujemy Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który przy-
chodzi do nas i obecny jest w naszym życiu w słowie i sakramentach? 
Z tego pytania rodzą się następne. Czy przyjmujemy Go z radością 
i uwielbieniem? A może jest On niewygodnym Gościem w naszym 
życiu?  
 Apostoł Jan wzywa nas, abyśmy mieli społeczność z Chrystusem, 
a przez Niego społeczność z Bogiem i Ojcem naszym. Chrystus jest 
życiem naszym. W Nim objawiony został żywot wieczny. Duch Boży 
nakazuje nam przeto wpatrywać się w Symeona i Annę, gdyż ich wia-
ra i postawa jest miła Bogu. Kto przyjmuje Chrystusa z wiarą 
i wdzięcznością, ten ma żywot wieczny. „To, co słyszeliście od początku, 
niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeli-
ście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnica, którą sam nam dał, to 
żywot wieczny” (1 J 2,24-25). 
 Często mówimy, że powinniśmy przyjąć Chrystusa z wiarą. Ale 
Nowy Testament zna też inne sformułowania, które opisują nasz zwią-
zek z Chrystusem, Synem Bożym. Święty apostoł Paweł raczej pisze 
o naszej drodze wiary, jako o egzystencji w Chrystusie. Chrystus więc 
nie przyszedł jedynie dlatego, aby zamieszkać wśród nas i abyśmy Go 
jak gościa przyjęli, lecz wkroczył w historię, aby nasza, ludzka historia 
w Nim dopełniła się i abyśmy w Chrystusie przeobrazili się, stali się 
nowymi stworzeniami i abyśmy przez wiarę nieustannie w Niego 
wzrastali i przemieniali się na Jego obraz.  
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 Symeon trzymając Dziecię Jezus na swoich rękach, powiedział do 
Marii: „Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu 
w Izraelu i aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34). Tak 
było od pierwszych chwil narodzenia Chrystusa i tak będzie dopóki 
nie przyjdzie w chwale i mocy, aby osądzić wszystkie narody świata. 
Trwa czas łaski i decyzji, którą podjąć musi każdy, kto w życiu swoim 
spotka się z Chrystusem.  

„Panie nasz i Stwórco wszego,  
Tron Twój wiecznie będzie stał.  
Z miłosierdzia niezmiernego  
Syna swego światuś dał (…).  
Doń, grzesznicy, pośpieszajcie,  
Bierzcie darmo łaski dar,  
Tylko się upamiętajcie,  
A ujdziecie wiecznych kar”. 
  

* * *  
„Syn Boży stał się Synem Człowieczym, aby synowie człowieka, czyli 
Adama, stali się synami Bożymi. To samo Słowo zrodzone z Ojca na 
wysokościach w sposób niewypowiedziany, nie do wyjaśnienia, nie do 
zrozumienia i wiecznie – rodzi się w czasie na niskościach z Boguro-
dzicy Dziewicy Maryi, aby ci, którzy pierwszy raz zostali zrodzeni na 
niskościach, zostali powtórnie zrodzeni na wysokościach, to jest z Bo-
ga. (...) Nazywa się Synem Człowieczym, aby ludzie mogli wołać do 
Ojca na niebiosach: Ojcze nasz, który jesteś w niebie (Mt 7,9). On bo-
wiem jest Synem Bożym wedle natury, my natomiast nimi jesteśmy 
poprzez łaskę”.  

Atanazy  

„Ten, który innych wzbogaca, staje się ubogim. Przyjmuje ubóstwo 
mego ciała, abym dostąpił bogactwa Jego Bóstwa. Ten, który jest pełnią 
chwały, ogołocił samego siebie, na krótki czas wyzbył się swojej chwa-
ły, abym miał udział w Jego pełni”.  

Grzegorz z Nazjanzu 
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Dzień Starego Roku  
Hasło tygodnia: Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. 

(Ps 103,8) 
Psalm tygodnia: Ps 121 
Pieśń tygodnia: „Już cicho rok nam zbiega…” (95); „Mą drogę 

znasz…” (869) 
Biblijne teksty: I – Łk 12,35-40 II – Rz 8,31b-39 III – Iz 30,(8-14)15-17; 

IV – 2 Mż 13, 20-22 V – J 8,31-36 VI – Hbr 13,8.9b. 

Myśl przewodnia: Boże miłosierdzie nas prowadzi 

 31 grudnia jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Ziemia w swojej 
wędrówce wokół Słońca, znalazła się w tym samym miejscu, co rok 
temu. O północy rozpocznie się nowy rok. Szybko płynie czas. Za ks. 
L. Wannowskim śpiewamy:  

„Jak rzeka bieży szybkim z gór potokiem,  
Nim w morskich głębiach swe zagubi tonie,  
Tak czas na skrzydłach niesie rok za rokiem,  
Składając przeszłość na wieczności łonie”.  

 Na przełomie roku często mówimy, że znowu o trzysta sześćdziesiąt 
stopni obrócił się kołowrót dziejów. Jest to jednak złudzenie. W naszym 
życiu nigdy nie powrócimy do punktu, w którym byliśmy już kiedyś. 
Czas biegnie szybko naprzód. Życie nasze podobne jest do strzały wy-
puszczonej z łuku. Historia podobna jest do spirali, która stale wznosi 
się wzwyż. Bóg nieustannie wszystko czyni nowym (Iz 43,18nn).  
 Kościół w dzień Starego Roku przez słowa hasła biblijnego przy-
pomina o miłosierdziu i łaskawości Bożej, ale też napomina: „Niechaj 
biodra wasze będą przepasane i świece zapalone” (Łk 12,35). Dlatego ostatni 
dzień roku kalendarzowego powinien także nam przypominać, że na-
dejdzie kiedyś również ostatni dzień naszego życia i przekroczymy 
granicę pomiędzy doczesnością i wiecznością. Będzie to dzień spotka-
nia z Bogiem, pełnym łaskawości i miłosierdzia, ale także z Bogiem 
świętym, nienawidzącym grzechu i nieprawości. Nadejdzie również 
kiedyś ostatni dzień historii ludzkości. Będzie to dzień powtórnego 
przyjścia Chrystusa. Myśleć winniśmy nieustannie o końcu naszych 
dni i historii świata, i przygotowywać się na spotkanie z Bogiem. 
Chrystus Pan przeto wzywa nas: „Wy bądźcie podobni do ludzi oczekują-
cych pana swego, kiedy wróci z wesela, przyjdzie i zapuka”. Za tymi słowa-
mi napomnienia następują w starorocznej ewangelii słowa obietnicy: 
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„Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie znajdzie czuwających. 
Zaprawdę powiadam, wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystą-
piwszy będzie im usługiwał”.  
 Dzień Starego Roku nie jest więc dniem szaleństwa, światowej ra-
dości, braku umiaru w zaspokajaniu namiętności ciała, lecz jest dniem 
powagi, zadumy i refleksji nad sensem życia. Kto poważnie traktuje 
swoje życie, nie może w dzień Starego Roku nie zastanowić się nad 
dotychczas przebytą drogą życia. Spoglądając z pomocą Ducha Świę-
tego w głąb swojego serca, nie znajdujemy w nim nic, co mogłoby się 
podobać Bogu. Bilans naszego życia zawsze będzie ujemny.  
 Pomimo naszej grzeszności i nieposłuszeństwa, Bóg nie odwrócił 
od nas swojego oblicza. Pan okazał nam łaskę i miłosierdzie, na które 
nie zasłużyliśmy. Boża miłość jest nieskończenie większa niż wszystkie 
nasze grzechy. Miarą tej miłości jest ofiara życia Syna Bożego, Jezusa 
Chrystusa. Jeśli Bóg nie oszczędził Go, to jakżeby – pyta apostoł Paweł 
– „nie miał z nim darować nam wszystkiego?” Nic nie może odłączyć nas 
od miłości Bożej.  
 Kościół w dniu Starego Roku stawia nas wobec apostolskiego za-
pewnienia i świadectwa: „Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani 
życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, 
ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła 
nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” 
(Rz 8,38.39). Pewność ta wynika z doświadczenia wiary wielu pokoleń 
ludzkich, przede wszystkim z doświadczenia wiary ludu izraelskiego, 
który pomimo nieposłuszeństwa, doznał wiele dobroci i łaski Boga 
wszechmogącego. Bóg ukarał swój lud, ale nie chował gniewu na wie-
ki. Izrael narzekający na niedolę swoją, z ust proroka usłyszał słowa 
Boże, kojące wszelki ból i budzące nadzieję i ufność: „Spowoduję, że 
zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów chociaż nazwali cię Od-
rzuconą, o którą nikt się nie troszczy” (Iz 30,17). To zapewnienie w Jezusie 
Chrystusie stało się rzeczywistością dla całej, pokrytej trądem grzechu 
ludzkości. „A Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sami i na wieki” (Hbr 13,8).  

„Łaska Twa święta niechaj będzie z nami,  
Boć nic dobrego nie uczynim sami;  
Mnóż w nas nadzieję, przyspórz prawej wiary,  
Niech uznajemy Twoje święte dary”.  

 
* * *  
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Dzień Nowego Roku. Święto Nadania               
Chrystusowi  Imienia Jezus  
Hasło tygodnia: Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, 

wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez 
niego Bogu Ojcu. (Kol 3,17) 

Psalm tygodnia: Ps 8,2-10 
Pieśń tygodnia: „Imię Jezus wiecznie żywe…” (787); „Jezu hasłem 

być na chciej…” (94) 
Teksty biblijne:
  

Święto Nadania Chrystusowi  Imienia Jezus: I – Łk 2,  
21; II – Ga 3,26-29; III – 1 Mż 17,1-8. 
Dzień Nowego Roku: I – Łk 4,16-21; II – Jk 4,13-15; 
III – J 14,1-6; IV – Joz 1, 1-9; V – Prz 16,1-9; VI – Flp 4, 
10-13 (14-20).  

Myśl przewodnia: Chrystus naszym przewodnikiem 

 Dziecię, które urodziła Maria w Betlejem, zostało zgodnie z przepi-
sami prawa (3 Mż 12,3) obrzezane ósmego dnia i nadano Mu imię Je-
zus (Łk 2,21). Imię to zostało wcześniej wybrane Synowi Marii przez 
Boga (Mt 1,21; Łk 1,31). Wielka jest wymowa tego imienia. Po hebraj-
sku brzmi ono Jehoszua (lub Jeszua) i oznacza: „Jahwe jest zbawieniem”. 
Bóg zapowiadając narodzenie swojego Syna, powiedział do Józefa: 
„Nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się z niej poczęło, 
jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem on 
zbawi lud swój od grzechów jego” (Mt 1, 20.21). Wielu mężów Starego 
Testamentu miało imię Jeszua. Najbardziej znanym z nich był następca 
Mojżesza, Jozue (= Jehoszua), pod wodzą którego Izraelici weszli do 
Kanaanu, ziemi w której przychodniem był Abraham, Izaak i Jakub. 
Bóg przez Jozuego wprowadził lud izraelski do Ziemi Obiecanej, 
a więc darował potomkom Jakuba wybawienie od niebezpieczeństw, 
czyhających na nich na pustyni.  
 Zbawicielem całej ludzkości jest Jezus narodzony w Betlejem. Zo-
stał On nazwany Zbawicielem przez anioła na polach betlejemskich 
(Łk 2,11). Jan Chrzciciel nazwał Go Barankiem Bożym, który gładzi 
grzech świata (J 1,29). Człowiek za człowieka nie może złożyć ofiary 
przebłagania. Dlatego w Jezusie narodzonym z Marii zamieszkała cała 
pełnia boskości (Kol 1,19). Dlatego Jezus mógł być Zbawicielem świa-
ta. Apostoł Piotr powiedział: „Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem 
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nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które mo-
glibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).  
 Święto Nadania Chrystusowi Imienia Jezus przypada 1 stycznia, 
a więc w Dzień Nowego Roku. Kościół wybrał na hasło tego dnia sło-
wa: „Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie 
w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu”. Słowa te łączą 
treść Święta Nadania Chrystusowi Imienia Jezus z treścią Nowego 
Roku. Rozpoczynając z łaski Bożej nowy rok, stajemy na początku 
drogi, po której Bóg pragnie nas prowadzić przez swoje słowo, błogo-
sławić nam i ochraniać od wszystkiego złego. Na początku tej drogi 
Chrystus ogłasza nam, że zostaje darowany nam jeszcze jeden rok 
łaski. W synagodze nazaretańskiej bowiem podano Jezusowi Księgę 
Izajasza, a otworzywszy tą księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napi-
sane: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubo-
gim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym 
przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miło-
ściwy rok Pana”. A skończywszy czytać, Jezus powiedział: „Dziś wypeł-
niło się to Pismo w uszach waszych” (Łk 4,16-21). Nie oznacza to, że nie 
spotka nas żadne doświadczenie. Bóg realizuje swoje plany wobec nas 
suwerennie. „Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo” (Jk 4, 
13-15). Wkraczając w nowy rok, winniśmy mocno uchwycić się wycią-
gniętej dłoni Bożej, wszak Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystu-
sa, jak prowadził swój lud izraelski pod wodzą Mojżesza i Jozuego do 
Ziemi Obiecanej (Joz 1,1-9), tak przez Chrystusa pragnie nas prowa-
dzić przez wszystkie dni naszego życia po drodze prawdy i wiary do 
zbawienia wiecznego. Nad tą drogą rozlega się Boże zapewnienie: 
„Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokąd-
kolwiek pójdziesz” (Joz 1,9).  

Patrząc w przyszłość, zechciejmy usłyszeć i przyjąć do serca przede 
wszystkim słowa naszego Pana, które dla Jego historycznych uczniów 
i dla nas, uczniów przez wiarę w Niego, mają to samo znaczenie i sens, 
i ten sam powinny wywołać skutek: „Niechaj się nie trwoży serce wasze; 
wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt 
nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”.  
 Wierzcie! Wiara nie jest „ciepłym posłaniem”, w którym nam miło 
i sennie. Wiara nie jest snem o pokoju opartym na zapewnieniach ka-
znodziei wzywających do wzięcia swojego zbawienia we własne ręce. 
Wiara jest zaufaniem Temu, który mówi: „Niechaj się nie trwoży serce 
wasze”. Wiara jest odpowiedzią Temu, który do nas mówi: „wierzcie 



Dzień Nowego Roku 

 56 

w Boga i we mnie wierzcie!”. Wiara jest codziennym doświadczeniem 
w życiu Tego, który z gorejącego krzewu wołał do Mojżesza: „Jestem”, 
i który objawił się w Chrystusie nieustannie przypominającym nam: 
„Ja jestem droga i prawda, i żywot”. Wiara jest esencją życia ucznia Jezu-
sa, gotowego wziąć krzyż swój na siebie i naśladować Nauczyciela 
i Zbawiciela wszystkich wierzących w imię Jego. 

„Drogą życia aż po zgon  
W imię Zbawcy idźmy wszędzie;  
Gdy przewodnią gwiazdą On,  
Wszystko dobrem dla nas będzie.  
Mroki nam rozproszy blask  
Przeobfitych Jego łask. 
Wszystkie troski, wszystek ból  
Imię Jego nam osłodzi;  
Przeciwności On , nasz Król,  
W błogosławieństw zdrój przerodzi.  
Jezu, święte imię Twe  
Tarcza to i słońce me”.  
 

* * *  
„To jest nasz Pan Jezus Chrystus. Przeto od Niego zaczyna się Króle-
stwo Boże, czas panowania Bożego. «Przyszedł do swojej własności». 
W Jezusie Chrystusie objawiona została wola Boża, tajemnica Boża, 
serce Boże ukryte wyroki Boże. Jako człowiek przychodzi Bóg do swo-
ich dzieci, w przeciwnym razie nie pojęliby Go. Bóg w niebie, to dla na 
jest coś tak odległego, bladego, nieokreślonego, że właściwie mało nas 
obchodzi. Bóg w niebie ani nas nie ziębi, ani grzeje. Lecz Bóg na ziemi, 
Boża wola tuż obok nas, że jej ominąć więcej nie można, Boża wola tak 
wyraźna i zrozumiała, jak wola człowieka, którego spotykamy, to 
tchnie powagą”.  

Emil Brunner 

„Nie patrzy się u chrześcijan na początki, lecz na koniec. Paweł źle 
zaczął, a dobrze skończył; u Judasza chwalebne są początki, ale zgub-
ny z powodu zdrady koniec”.  

Hieronim 
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2. Niedziela po Bożym Narodzeniu  
Hasło tygodnia: A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrze-

liśmy chwałę jego. (J 1,14) 
Psalm tygodnia: Ps 138,2-5 
Pieśń tygodnia: „O Jezusie, zbaw mą duszę …” (78) 
Biblijne teksty: I – Łk 2,41-52; II – 1 J 5,11-13; III – J 1,43-51; IV – 

Iz 61, 1-3(4.9)10.11; V – J 7,14-18 VI – Rz 16,25-27. 

Myśl przewodnia: Jezus przyobiecanym Mesjaszem 

 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim jest pomostem pomiędzy 
Świętami Bożego Narodzenia a Świętem Epifanii, i następującymi po 
nim niedzielami. Hasło niedzieli wyraźnie wskazuje na ten związek 
treściowy, gdyż jest w nim mowa o wcieleniu Syna Bożego, ale także 
o objawieniu chwały odwiecznego Słowa, które się stało ciałem. Histo-
rii objawienia godności i chwały Jezusa Chrystusa głównie poświęcone 
są niedziele po Epifanii.  
 Ewangelie 2. Niedzieli po Narodzeniu Pańskim uświadamiają nam 
prawdę, że Boga w Chrystusie znajdujemy nie tylko wtedy, gdy po-
chylamy się nad żłobkiem betlejemskim, ale w całym życiu Jezusa. 
Dzięki wcieleniu, odwieczne Słowo było obecne w świecie. Ludziom 
dana została możliwość poznania Jego godności i Bożej chwały.  
 Ewangelia starokościelna (Łk 2,41-52) przenosi nas do świątyni 
jerozolimskiej, gdzie spotykamy się z dwunastoletnim Jezusem, roz-
mawiającym z uczonymi w Piśmie. Ewangelista z naciskiem podkre-
śla, że wszyscy zdumiewali się nad „rozumem i odpowiedziami” Je-
zusa. Jednakże historia dwunastoletniego Jezusa w świątyni zachowa-
ła się w ewangelicznej tradycji głównie ze względu na słowa Jezusa: 
„Czyż nie wiecie, że w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę?” Są to pierw-
sze słowa Jezusa, zachowane dla nas przez świętą historię. Zapewne 
zabrzmiały one tajemniczo dla uczonych w Piśmie, wszak zawierają 
treści nie mieszczące się w wierze ówczesnego judaizmu. W nich 
w krótki i zwięzły sposób zawarta jest treść całego późniejszego zwia-
stowania Jezusa. Jezus nazwał Boga Ojcem swoim i za cel swojego 
życia uważał wypełnienie Jego woli. Łukasz pisze, że Maria, matka 
Jezusa, zachowała te słowa w sercu swoim.  
 Po dzieciństwie Jezusa nadszedł czas służby dla człowieka, uwień-
czony śmiercią krzyżową na Golgocie. Na początku publicznej dzia-
łalności, Jezus został rozpoznany jako przyobiecany Mesjasz Izraela. 
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Filip z Betsaidy, powołany przez Jezusa do grona uczniów, kiedy spo-
tkał Natanaela, powiedział do Niego: „Znaleźliśmy tego, o którym w zako-
nie pisał Mojżesz , a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu” (J 1,45). 
I chociaż Natanael z rezerwą wysłuchał świadectwa wiary jednego 
z pierwszych uczniów Jezusa, to jednak sam Jezus przełamał opór 
i wątpliwości serca Natanaela. Świadectwo Filipa oraz interwencja Je-
zusa zaowocowały w ujmujące w swej treści wyznanie: „Mistrzu! Ty 
jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela” (J 1,49).  
 Wyznanie Filipa prowadzi nas do przeznaczonych do czytania 
przez Kościół słów z proroctwa Izajasza (Iz 61.1-3.10.11), które Chry-
stus u progu swojej działalności ewangelizacyjnej odniósł w synago-
dze Nazaretańskiej do siebie (Łk 4,16-210). W Chrystusie Jezusie speł-
niły się wszystkie słowa, które Bóg nakazał spisać starotestamento-
wym prorokom o przyszłym Mesjaszu Izraela. Spełnienie się przepo-
wiedni, jest Bożym świadectwem o chwale i godności Jezusa z Nazare-
tu.  
 Jezus w czasie publicznej działalności wielokrotnie dawał wyraz 
swojej mądrości i chwały. Świadectwem tego może być ewangelia 
z piątego rzędu perykop przeznaczonych do czytania. Żydzi słuchając 
Jezusa, mówili: „Skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył?” (J 7,15). Jezus 
nie był więc uczniem żadnej znanej szkoły rabinackiej w Palestynie. 
Źródło Jego mądrości znajdowało się w Bogu, którego nazywał Ojcem 
swoim i w Jego imieniu występował. Na zdziwienie Żydów nad mą-
drością Jezusa, Jezus odpowiedział: „Nauka moja nie jest moją, lecz tego, 
który mnie posłał” (J 7,16).  
 Ewangelia z piątego rzędu perykop odpowiada też na nasze pyta-
nie: Kto dostrzega w Jezusie Syna Bożego i komu dane jest poznanie 
Jego chwały? Chwała Jezusa jaśnieje przed oczyma tych, którzy gotowi 
są pełnić wolę Boga (por. J 7,17). Jeśli w ewangelii o dwunastoletnim 
Jezusie w świątyni zdaje się, że jest zawarte wezwanie do nas skiero-
wane, abyśmy słowa Jezusa zachowywali w sercu, to z dialogu Jezusa 
z Żydami wynika, że wsłuchiwanie się w zwiastowanie Syna Bożego 
powinno splatać się z wykonywaniem woli świętego Boga.  
 Biblijne świadectwo o chwale i godności Jezusa spełnia w życiu 
wierzących zbawczą funkcję. Świadectwo świętego Jana jest jasne 
i niedwuznaczne: „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Boże-
go, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny” (1 J 5,13). 2. Niedziela po 
Narodzeniu Pańskim kieruje więc do nas wezwanie, abyśmy dążyli do 
spotkania z Tym, który stał się ciałem, który w czasie swojej doczesnej 
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działalności zawsze chciał być w tym, co jest Boże, i który mówił nie 
z siebie, lecz z Tego, który Go posłał. On wychodzi nam na przeciw. 
Daje się poznać jako Syn Boży, doskonale wypełniający wolę Boga 
wszechmogącego.  

„Tysiąckrotnie bym ochotnie  
Dla Jezusa rzucił świat,  
Bo bez Niego, skarbu mego,  
Urok życia dla mnie zbladł,  
Ratujże mnie sam w pokusie,  
Racz pocieszyć mnie, Chrystusie,  
O najmilszy Jezu mój”.  
 

* * *  
„Kim był Jezus? Wielki święty mąż, większy od wszystkich świętych? 
Założyciel religii, największy ze wszystkich? Najlepszy wzór? Jeżeli 
Jezus tym jest, wówczas jest On, jak każdy wielki mąż, prochem 
i przyjdzie czas, kiedy nikomu nie będzie miał nic do powiedzenia. 
Kim był Jezus? Jak długo stawiasz pytanie w ten sposób, pozostajesz 
w „rozważaniach światowo-historycznych”, które są zupełnie in-
teresujące, ale w gruncie rzeczy obojętne. Pytaj: Kim jest Jezus? Kim 
jest dla ciebie? Czy może człowiek, który żył dwa tysiące lat temu, być 
czymś dla mnie? Nie. To, co było, przeminęło i żyje tylko we wspo-
mnieniach. To, co było, ostatecznie nic ciebie nie obchodzi. Otóż dlate-
go ma On dwa imiona: Jezus – Chrystus. Jezusem nazywa się dla 
wszystkich, znających Go z historii. Jeżeli jest tylko tym, nie znaczy On 
dla ciebie nic. Jezusem Chrystusem natomiast nazywa się dla tych, 
którym Bóg objawił w Nim swoją własną tajemnicę. Tego imienia, 
Chrystus, nie możemy sami Jezusowi nadać. Chrystusem, Zbawicie-
lem, Wybawcą jest tylko dla tego, którego Bóg w Nim zbawia”.  

Emil Brunner 
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Święto Epifanii  
Hasło tygodnia: Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2, 

8) 
Psalm tygodnia: Ps 72,1-3.10-13.19 
Pieśń tygodnia: „Mędrcy świata ...” (103) 
Biblijne teksty: I – Mt 2,1-12; II – Ef 3,2-3a.5.6; III – J 1,15-18; IV – Kol 1, 

24-27; V – Iz 60, 1-6; VI – 2 Kor 4,3-6. 

Myśl przewodnia: Bóg w Chrystusie realizuje swój plan zbawienia 

 Na chrześcijańskim Wschodzie Święto Epifanii obchodzono już w III 
wieku. Poświęcone było objawieniu się Boga w Jezusie Chrystusie. 
Stąd jego nazwa. Słowo epifania oznacza objawienie. Na Wschodzie ob-
chodzone było ono także jako Święto Narodzenia Pańskiego. Bóg 
przez narodzenie Jezusa Chrystusa objawił się w ciele całemu światu. 
W Chrystusie Bóg był obecny w świecie. O prawdziwej epifanii Boga 
można mówić dopiero od chwili narodzenia Chrystusa. Nikt nie wi-
dział Boga, tylko jednorodzony Bóg, wcielony Logos, Syn Boży (J 1,18). 
Jedynie On mógł mówić o Bogu tak, jak nikt dotąd. Chrystus jest epi-
fanią Boga.  
 W mędrcach widział starożytny Kościół samego siebie. W nich złożył 
on swój hołd Chrystusowi, Zbawicielowi całej ludzkości. Na Zacho-
dzie Narodzenie Chrystusa obchodzono 25 grudnia, dlatego też Świę-
to Epifanii posiada w Europie inny charakter. Poświęcone jest ono 
wyłącznie objawieniu się Chrystusa pierwszym poganom, a niedziele 
po Epifanii omawiają historię objawienia chwały i boskiej godności 
Jezusa.  
 Hasło Święta Epifanii związane jest z ewangelią o mędrcach (Mt 2, 
1-12), która czytana jest w Kościele w Święto Objawienia Pańskiego od 
samego początku jego ustanowienia. Świat pogan spowity był w ciem-
ności niewiary i nieznajomości Boga (por. Rz 1,18-32). Gwiazda, którą 
ujrzeli mędrcy, prowadziła ich do źródła prawdziwej światłości Bożej, 
Jezusa Chrystusa. Migocące w ciemności światło, zaledwie było zapo-
wiedzią Światła, rozpraszającego wszelkie mroki. „Ciemność ustępuje, 
a światłość prawdziwa już świeci”. Kościół w pokłonie mędrców widzi 
pierwszy znak wypełnienia się proroctwa: „Powstań, zajaśnij, gdyż zja-
wiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność 
okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała uka-
że się nad tobą (...). Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie przy-
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chodzą do ciebie, twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są 
na rękach (...). Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicie-
li i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg, i będą cię nazywać gro-
dem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego” (Iz 60,1.2.4.14).  
 Ewangelia o złożonym Chrystusowi przez mędrców hołdzie, pro-
wadzi do refleksji nad Bożym planem zbawienia. Apostoł Paweł na-
zywa go tajemnicą Chrystusową, w Chrystusie bowiem Bóg zrealizo-
wał swoje zbawcze plany. Pomimo proroctw o przyjściu Mesjasza, 
tajemnica ta zakryta była synom ludzkim. Objawiona została dopiero 
w pełni przez Ducha Świętego apostołom i prorokom czasu Nowego 
Testamentu. Treść tego objawienia przez Apostoła Pawła została ujęta 
w słowach: „Poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współ-
uczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię” (Ef 3,6).  
 Centrum planu Bożego jest sam Jezus. W Nim spełniają się Pisma, 
w których zawarty jest plan Boga (por. Łk 4,16-19; 7,18-23; J 4,25.26). 
Całe życie Jezusa podporządkowane było woli Boga (J 14,31), aby 
spełniły się zamierzenia Boże – zbawienie człowieka. Prawdziwe mi-
sterium tego planu – to śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego też 
zwiastowanie krzyża jest mądrością Bożą, chociaż dla mądrych Gre-
ków było głupstwem, a dla Żydów zgorszeniem (1 Kor 1,23). W reali-
zacji Bożego planu zbawienia, Kościołowi Chrystusa wyznaczono 
także pewną rolę – głoszenie miłosierdzia Bożego i łaskawego zbawie-
nia żyjącemu ciągle w mrokach zagubionemu światu. Wielkie dzieło 
ewangelizacji narodów, nakazane przez Chrystusa, musi być realizo-
wane aż do dnia, w którym Pan uzna za stosowne zapytać Kościół 
o owoc misji, a więc do dnia powtórnego przyjścia Pana.  
 Niełatwo było apostołom Pana naszego, Jezusa Chrystusa, otrzą-
snąć się z żydowskiego nacjonalizmu i przezwyciężyć myśl, że nie 
tylko potomkom Jakuba należą się obietnice zbawienia, że należy zba-
wienie głosić także poganom. Apostoł Piotr ochrzcił pierwszego poga-
nina pod wyraźnym naciskiem Ducha Świętego (por. Dz 10,45) i mu-
siał się z tego czynu tłumaczyć przed Kościołem w Jerozolimie (por. 
Dz 11,1-18).  
 Pod przewodnictwem Ducha Świętego od tamtego czasu z różnym 
powodzeniem prowadzona była misja i dzieło ewangelizacji pogań-
skiego świata. W niektórych Kościołach w Święto Epifanii zbiera się 
pieniądze na utrzymanie misji chrześcijańskiej wśród pogan. Zacho-
wanie tego zwyczaju jest skromnym wyrazem posłuszeństwa nakazo-
wi Jezusa Chrystusa: „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc 
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je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego 
com wam przykazał” (Mt 28, 19.20a).  

 „My do Ciebie pośpieszamy pokłon oddać Tobie,  
 Z mocarzami, z maluczkimi, co spoczywasz w żłobie.  
 Pójdziem, by kadzidło, złoto, przynieść Ci w ofierze,  
 Dary swoje Ci z ochotą niesiem, Jezu szczerze”.  
 

* * *  
„Dwie zaszły w dziejach ludzkości przemiany, dotyczące życia czło-
wieka i uderzające swą wielkością, określane także jako dwa przymie-
rza, a z powodu rozgłosu sprawy – jako trzęsienia ziemi. Pierwsza 
przemiana i wstrząs – to przejście od kultu bożków do Prawa Mojże-
szowego, druga przemiana i wstrząs – to przejście od Prawa Mojże-
szowego do Ewangelii”  

Grzegorz z Nazjanzu  

„Jak winniśmy używać naszych pieniędzy i majętności (jeśli je posia-
damy), aby zachowane i poszerzone zostało Królestwo Pana naszego 
Chrystusa i by głodne dzieci zostały nakarmione? Oto winniśmy tymi 
pieniędzmi i majątkiem tak rozporządzać, byśmy mieli pilnych kazno-
dziejów ewangelii, dobre sługi Kościoła i nauczycieli, aby biedni, któ-
rzy z powodu choroby, czy innego nieszczęścia nie potrafią zdobyć 
środków do życia, mieli na utrzymanie. A szczególnie winniśmy za-
dbać o wychowanie młodzieńców chętnych do nauki, aby nasi potom-
kowie mieli również prawych kaznodziejów i sługi Kościoła. Gdyż 
winniśmy tu postępować jak mądry, przewidujący ogrodnik, który 
zawsze zaszczepia młode drzewka, aby, gdy w tym czy następnym 
roku jakieś stare drzewo umrze, można było na tym miejscu postawić 
inne, które przynosi owoce. Kto tak użyje swych pieniędzy, ten obda-
rowuje i ofiaruje je Dzieciątku Jezus tak samo, jak tamci mędrcy”. 

Marcin Luter 

 
 

   



1. Niedziela po Epifanii 

 63 
 

1. Niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Jezusa 
Hasło tygodnia: Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. 

(Rz 8,14) 
Psalm tygodnia: Ps 89 
Pieśń tygodnia: „O najlepszy Zbawicielu ...” (813) 
Biblijne teksty: I – Mt 3,13-17; II – Rz 12,1-3(4-8); III – Mt 4,12-17; IV 

– 1 Kor 1,26-31; V – J 1,29-34; VI – Iz 42,1-4. 

Myśl przewodnia: Objawienie Boskiej godności Jezusa 

 1. Niedziela po Epifanii poświęcona jest chrztowi Jezusa. Teofania 
nad Jordanem była objawieniem mesjańskiej godności Jezusa z Naza-
retu.  
 Dlaczego Jezus poddał się obrzędowi chrztu Janowego?  
 Ewangeliści synoptyczni (Mateusz, Marek, Łukasz) zgodnie pod-
kreślają, że Jezus przyszedł do Jana nad Jordan. Wolą Jezusa było więc 
poddanie się obrzędowi chrztu. Jezus przyszedł do Jana wraz z innymi 
pątnikami z Galilei. Przekonany był o tym, że powinien wziąć udział 
w ogólnonarodowym ruchu przebudzeniowym. Był synem palestyń-
skiej ziemi, według ciała potomkiem Dawida, członkiem narodu wy-
branego. Jezus zaaprobował zarówno pokutne kazanie Jana Chrzci-
ciela, jak też i poruszenie wśród Żydów, ich gotowość poddania się 
oczyszczającemu obrzędowi chrztu pokuty. Przyjmując chrzest, Jezus 
zadokumentował solidarność z narodem, szczycącym się pochodze-
niem od Abrahama (Łk 3,8). Ale także jako bezgrzeszny przyjął na 
siebie grzech wszystkich grzeszników, zapowiadając w ten sposób, że 
w Nim zostaną obmyci z grzechów ci, którzy z Nim wiążą swe życie.  
 Chrztowi Jezusa towarzyszyła teofania, objawienie, Boża ingeren-
cja. Ewangelista Mateusz pisze: „A gdy Jezus został ochrzczony, wnet 
wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, 
który zstąpił w postaci białej gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się 
głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” 
(Mt 3,16.17). Otwarte niebiosa są znakiem Bożej interwencji (por. Ez 1, 
1nn). Duch Boży zstąpił na Jezusa. Bóg w uroczystym akcie ogłosił 
Jezusa Mesjaszem i zainaugurował nową erę, czas łaski i zbawienia. 
Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa jest namaszczeniem Go na Me-
sjasza i epifanią Jego godności (por. J 1,32.33). Spełniło się więc tu nad 
Jordanem słowo proroka Pańskiego: „Duch Wszechmogącego Pana 
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nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą 
nowinę (...)” (Iz 61,1.2).  
 Ukoronowaniem teofanii nad Jordanem był „głos z nieba”. Bóg nie 
tylko dał znak, Bóg również przemówił, a więc przerwał długie mil-
czenie, trwające od czasu proroka Malachiasza (por. Hbr 1,1). „Ten jest 
Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” (Mt 3, 17). Słowa te 
nawiązują do psalmu 2, gdzie czytamy: „Synem moim jesteś” (Ps 2,7). 
Podczas intronizacji i koronacji króla w Izraelu śpiewano słowa psal-
mu 2. Nad Jordanem Bóg sam je wypowiada i przyznaje się do Jezusa 
jako swojego Syna. Objawia światu Królewsko-Mesjańską godność 
Jezusa.  
 Słowa Boże z nad Jordanu są również aluzją do pierwszej Pieśni 
o Słudze Pana: „Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, które-
go ukochała dusza moja” (Iz 42,1). Bóg więc zleca Jezusowi wypełnie-
nie posłannictwa Sługi Pana, opisanego przez proroka w tzw. Pie-
śniach o Słudze Pana (Iz 42,1-7; 49,1-6; 50,4-9, 52,13-53,12). Sługa Pana 
nauczać będzie poznania Boga i sprawiedliwości Jego, będzie pośred-
nikiem nowego przymierza, przede wszystkim złoży ofiarę za grzechy 
ludzi.  
 Nad Jordanem obok Bożego świadectwa o Jezusie, słyszymy rów-
nież świadectwo człowieka, Jana Chrzciciela. Jan, syn Zachariasza, 
widząc Jezusa przychodzącego, powiedział o Nim: „Oto Baranek Bo-
ży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Za 
mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. I ja go nie 
znałem; lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony 
Izraelowi”. 
 W chrzcie i teofanii zawarty jest program działania Jezusa. Dlatego 
też w 1. Niedzielę po Epifanii Kościół nakazuje zastanawiać się nam 
nad początkiem publicznego wystąpienia Jezusa (Mt 4,12-17). Według 
ewangelisty Mateusza miało ono miejsce w „Kafarnaum, nad morzem, 
na pograniczu krain Zabulona i Naftalego”. Bóg skierował tam kroki 
Jezusa, aby wypełniło się słowo starotestamentowego proroctwa (por. 
Iz 8,23; 9,1). W krainie mroków, na ziemi, gdzie zawsze były silne 
wpływy pogańskie, najpierw zabłysło światło ewangelii o nadejściu 
Królestwa Bożego. Początek publicznej działalności Jezusa związany 
jest bowiem z proklamacją Królestwa Bożego. Jezus zwiastowanie 
ewangelii zbawienia rozpoczął od słów: „Upamiętajcie się, przybliżyło 
się bowiem Królestwo Niebios”. Nadeszło Królestwo Boże, przeto 
wszyscy powinni upamiętać się i rozpocząć nowe życie, życie wiary 
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w ewangelię (Mk 1,15). Lekcja apostolska 1. niedzieli po Epifanii bliżej 
opisuje na czym polega upamiętanie. Apostoł Paweł napomina: 
„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali 
ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być 
duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się 
przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozumieć, 
co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,1.2). Upamię-
tanie jest aktem woli, rozumu i serca. Jego owocem jest nowe życie, 
duchowa i rozumna służba Bogu wszechmogącemu.  
 Człowiek, który upamiętał się, aby nie uległ pokusie wynoszenia 
się nad innych, powinien przemyśleć słowa apostoła Pawła z 1 Kor 
1,26-31, które Kościół także przeznaczył do rozważania w 1. Niedzielę 
po Epifanii. Wybór Boży i powołanie poprzedza wszelkie ludzkie de-
cyzje. Są one suwerenne. Bóg nie patrzy na naszą materialną i cielesną 
kondycję, a to dlatego „aby żaden człowiek nie chełpił się przed obli-
czem Bożym”. Dzięki wyborowi wpisani jesteśmy w Jezusa Chrystusa, 
a więc poddani działaniu Jego słowa i mocy. Dzięki pomocy Syna Bo-
żego jest też możliwe upamiętanie.  
 W Liście do Filipian Wielki Apostoł pisze: „Bóg według upodobania 
sprawia w was i chcenie i wykonanie” (2,13). 

 „O Chryste miłosierny, uczyń to z litości,  
 By każdy był Ci wierny w szczęściu, w przeciwności.  
 Tym rządząc się przykładem w świecie niech żyjemy,  
 Tak idąc Twoim śladem, w błogi raj zajdziemy”.  
 

* * *  
„Czy była potrzeba, aby Pan (Jezus) otrzymał chrzest? Zapytany od-
powiadam szybko: czy było potrzebne, żeby Pan się urodził? Czy było 
potrzeba, aby Pan został ukrzyżowany? Czy było potrzebne aby Pan 
umarł? Czy było potrzeba, aby Pana pochowano? Skoro więc przyjął 
dla nas tak wielkie upokorzenie, to dlaczego nie miałby przyjąć 
chrztu? Dlaczego przyjął chrzest sługi? Abyś ty nie uważał za ujmę 
przyjąć chrzest Pana”. 

Augustyn  
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2. Niedziela po Epifanii  
Hasło tygodnia: Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda 

stała się przez Jezusa Chrystusa. (J 1,17) 
Psalm tygodnia: Ps 105,1-8 
Pieśń tygodnia: „Radośnie śpiewajmy, w sercach Panu grajmy!...” 

(80); Radość jest w Tobie…” (817) 
Biblijne teksty: I – J 2,1-11; II – Rz 12,(4-8) 9-16; III – 2 Mż 33,17b-23; 

IV – 1 Kor 2,1-10; V – Mk 2,18-20 (21.22); VI – Hbr 
12, 12-18 (19-21) 22-25a. 

Myśl przewodnia: Objawienie chwały Jezusa prowadzi do wiary 

 Niedziele po Święcie Epifanii, zgodnie ze znaczeniem słowa epifania 
(objawienie), wprowadzają nas w historię i treść objawienia Bożego. 
Objawienie posiada swoją historię. Wszechmogący i wieczny Bóg ob-
jawił swoją moc i potęgę w dziele stworzenia (Ps 8; 104). Przed wie-
kami stanął na drodze Abrahama, nakazał mu opuścić dom ojca i udać 
się do nieznanej mu ziemi (1 Mż 12,1n). Od tej chwili Bóg nieustannie 
ingerował w dzieje człowieka, uczył go swojej woli i wskazywał na cel 
życia. Historię zbawienia, którą Bóg rozpoczął w pełni realizować od 
chwili powołania Abrahama, podzielić można na kilka etapów. Słowa 
hasła tygodnia: „Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i praw-
da stała się przez Jezusa Chrystusa” wskazują na dwa wydarzenia, 
które w dziejach zbawienia posiadają fundamentalne znaczenie. Powo-
łany przez Boga lud izraelski otrzymał prawo, według którego miał 
żyć i postępować, aby spełnić swoje dziejowe posłannictwo. Prawo 
zostało nadane, aby nastąpiło poznanie grzechu (Rz 3,20; 7,7), którego 
zapłatą jest śmierć (Rz 6,23). Jednakże prawo było także przewodni-
kiem do Chrystusa (Ga 3,24). W Chrystusie zaś objawiona została ła-
ska i prawda. Ewangelista Jan pisze, że łaska i prawda „stała się”, 
a więc zaistniało coś nowego, odmiennego od poprzedniego etapu 
dziejów zbawienia ludzkości. Łaska i prawda stała się, bo łaska nie jest 
jedynie łaskawym pochylaniem się Boga nad człowiekiem, ale eschato-
logicznym darem, który wszystko przemienia i stawia człowieka 
w zupełnie nowej sytuacji wobec Boga. Prawda zaś według ewangelisty 
Jana jest objawioną w Chrystusie rzeczywistością Bożą, gdyż Jezus 
powiedział: „Ja jestem prawdą” (J 14,6). Objawieniem tej rzeczywisto-
ści jest Chrystus, gdyż w Nim był Bóg. Prawda stała się, gdyż „Słowo 
ciałem się stało” (J 1,14).  
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 W 2. Niedzielę po Epifanii Kościół czyta ewangelię o cudzie w Ka-
nie Galilejskiej. Cud przemiany wody w wino zmuszał do postawienia 
pytania: Kim jest Ten, który przemienia wodę w wino? Kto może 
zmieniać przeznaczenie rzeczy? I uczniowie Jezusa odpowiedzieli 
sobie na to pytanie, chociaż może ich odpowiedź nie była jeszcze pre-
cyzyjna.  
 2. Niedziela po Epifanii przez Ewangelię o cudzie w Kanie Galilej-
skiej (J 2,1-11) wskazuje na Jezusa, jako objawiciela stwórczej mocy 
Bożej, przemieniającej stworzenie. Przez cud w Kanie Galilejskiej Jezus 
objawił swoją chwałę, a gdzie Chrystus objawia chwałę swoją, tam 
człowiek musi odpowiedzieć, podjąć decyzję. Uczniowie Pańscy od-
powiedzieli wiarą. Światło, które rozbłysło w Kanie Galilejskiej pomo-
gło uczniom Pańskim uwierzyć w Jezusa, jako Chrystusa.  
 W Jezusie Chrystusie spełniła się więc prośba Mojżesza, męża Bo-
żego: „Pokaż mi, proszę, chwałę twoją!” (2 Mż 33,18). Mojżesz nie 
mógł zobaczyć oblicza Bożego i być zachowany przy życiu. Dane mu 
było jedynie spojrzeć na Boga z tyłu, a więc – jak powiedział ks. dr 
Marcin Luter – na „plecy Boże”. Boga poznajemy po Jego przejściu, po 
pozostawionych przez Niego śladach. Trwałym śladem pozostawio-
nym przez Boga w historii, jest Chrystus, w którym zamieszkała pełnia 
boskości (Kol 1,19).  
 Kościół przez lekcję apostolską (Rz 12,9-16) przypomina w 2. Nie-
dzielę po Epifanii wszystkim wyznawcom Jezusa Chrystusa, że wiara 
w Syna Bożego, która winna być odpowiedzią na objawienie się Boga 
w Chrystusie, nie jest czymś statycznym, lecz w pełni dynamiczną 
mocą, nadającą życiu nowy sens. Jest znakiem przeobrażenia życia 
w obliczu objawiającej się chwały Bożej w Chrystusie Jezusie. Przy-
pomina więc prawdę, którą apostoł Paweł sformułował w słowach: 
„W Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie zna-
czy, lecz wiara, która jest czynna w miłości” (Ga 5,6). Apostolska lekcja 
jest wezwaniem do wiary czynnej w miłości, wiary, która nie może być 
obłudna i zwrócona do siebie. Wyznawcy Jezusa powinni wyprzedzać 
się wzajemnie w miłości, wspierać się w potrzebach, okazywać go-
ścinność, błogosławić wzajemnie, z pokorą służyć jeden drugiemu. 
Apostoł Paweł domaga się od nas, aby okazywanie braterskiej i sio-
strzanej miłości było radosnym działaniem, któremu towarzyszyć po-
winna wytrwała modlitwa. Dlatego:  

 „Radośnie śpiewajmy,  
 W sercach Panu grajmy! (...)  



2. Niedziela po Epifanii 

 68 

 Tam na wysokości,  
 Kędy są radości,  
 Anieli śpiewają  
 I nas zachęcają.  
 Śpiewajmy serdecznie  
 Bogu chwałę wiecznie”.  

 
* * *  

„Z tego też powodu Pismo Święte porównuje serce nie odrodzonego 
człowieka z twardym kamieniem, który nie ustępuje, gdy się go doty-
ka, lecz stawia opór, oraz z surowym pniem, niekiedy też z niepo-
skromionym zwierzęciem, i to nie dlatego że człowiek po upadku już 
nie jest bardziej rozumnym stworzeniem, ani dlatego że bez słuchania 
i rozważania Słowa Bożego nie zostaje nawrócony do Boga, ani dlatego 
że w sprawach zewnętrznych i publicznych nie może poznać niczego 
dobrego i złego, ani dlatego że nie może dobrowolnie niczego uczynić 
czy zaniechać”. 

Formuła zgody 

„Znowu słyszysz Słowo Boże. To dobrze. Ale to nie wystarcza, że two-
je ucho je słyszy. Czy pozwolisz mu wejść również do wnętrza twego 
serca i tam ten niebiański po karm zostanie strawiony, abyś z niego 
czerpał siły, czy też wejdzie jednym uchem, a wyjdzie drugim. Jeśli to 
pierwsze, to naprawdę odnosi się do ciebie to, co mówi Pan: Błogo- 
sławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go, jeśli jednak to 
drugie, to fakt, że je słyszałeś nie sprawi, że będziesz zbawiony, nato-
miast większe spotka cię potępienie za to, że darowanej ci łaski lepiej 
nie spożytkowałeś. A jednak iluż jest takich, którzy sami nawet raz nie 
powiedzą, iż pozwalają Słowu Bożemu w sobie przynosić owoce, 
a potem jeszcze uważają, że tak dobrze służą Bogu i tacy są Mu po-
słuszni, że powinien ich zbawić”. 

Filip Jakub Spener 
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3. Niedziela po Epifanii  
Hasło tygodnia: Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i południa, 

i zasiądą w Królestwie Bożym. (Łk 13,29) 
Psalm tygodnia: Ps 86,1-11.17 
Pieśń tygodnia: „Wszelki naród…” (879);  „Zjednoczył nas…”  (573) 
Biblijne teksty: I – Mt 8,5-13; II – Rz 1,(14.15)16-17; III – J 4,46-54; 

IV – 2 Krl 5,(1-8)9-15(16-18)19a; V – J 4,4-14; VI – 
Dz 10,21-35. 

Myśl przewodnia: Ewangelia dla wszystkich 
 3. Niedziela po Epifanii wprowadza nas głębiej w dominujący w okre-
sie po Epifanii temat. Kościół stawia nas wobec tajemnicy Chrystuso-
wej, a więc Bożego planu zbawienia. Krótki jego opis znajduje się 
w Liście do Efezjan. Najbardziej interesujące z tego opisu są słowa: „Po-
ganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestni-
kami obietnicy w Chrystusie Jezusie, przez ewangelię” (Ef 3,6). Chry-
stus został posłany do Izraela (Mt 15,24). Powiedział On, że zbawienie 
jest z Żydów (J 4,22). Jednakże Jezus nie unikał kontaktu z poganami. 
Zachowywał się zgoła inaczej aniżeli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 
Dwie z ewangelii przeznaczonych do czytania w 3. Niedzielę po Epi-
fanii mówią o kontaktach Jezusa z pogardzanymi przez Żydów poga-
nami. Jezus rozmawiał z setnikiem, dowódcą żołnierzy rzymskich 
z Kafarnaum. Przy Jakubowej studni niedaleko Sychar rozmawiał 
z niewiastą samarytańską. Ewangelie mówią jeszcze o innych kontak-
tach Jezusa z poganami.  
 Chociaż Jezus został posłany do Żydów, jako ich Mesjasz zapowie-
dziany przez proroków, to jednak Jego ewangelia była przeznaczona 
nie tylko dla potomków Abrahama według ciała. Poselstwo zawarte 
w ewangelii miało przekroczyć granice narodowościowe, ogarnąć 
swoją mocą ludy całej ziemi i przeobrazić także serca tych, którzy nie 
należeli do dzieci obietnicy. Chrystus, ostrzegając zapatrzonych 
w domniemaną swoją sprawiedliwość faryzeuszy, powiedział: „Przyj-
dą ze wschodu i z zachodu, z północy i południa, i zasiądą w Króle-
stwie Bożym”.  
 Jezus Chrystus zwiastował nadejście Królestwa Bożego. Ono przy-
szło w Nim. I każdy, kto przybliżył się do Jezusa, do tego przybliżyło 
się Królestwo Boże. Młodemu Kościołowi apostolskiemu niełatwo było 
zrozumieć, że w Chrystusie otwarte zostały dla wszystkich drzwi do 
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Królestwa Bożego i zbawienia. Zanim apostoł Paweł napisał słowa: 
„Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą 
ku zbawieniu każdemu, kto wierzy, Żydowi najpierw, potem i Greko-
wi” (Rz 1,16), w apostolskim chrześcijaństwie została stoczona batalia, 
aby także poganie mogli przez nawrócenie stać się równoprawnymi 
z Żydami członkami Chrystusowego Kościoła. Konieczna była nawet 
interwencja Ducha Świętego. Zanim ochrzczony został pierwszy po-
ganin, Korneliusz z Cezarei Nadmorskiej, Bóg dał apostołowi Piotrowi 
znak, że nie powinien wzbraniać się przed przyjęciem tego, co dotych-
czas uważane było za nieczyste (Dz 10,15). W domu Korneliusza apo-
stoł Piotr, wspomniawszy sobie widzenie, które miał w Joppie, powie-
dział: „Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Lecz 
w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje spra-
wiedliwie” (Dz 10, 34.35). A przecież apostoł Piotr powinien był pamię-
tać, że wiele razy Bóg okazał swoje miłosierdzie poganom. Przykła-
dem może być uzdrowienie hetmana syryjskiego, Naamana. Pan jest 
Bogiem wszystkich ludzi i nie ma względu na osobę, chociaż objawie-
nie zostało dane najpierw potomkom Jakuba. Ale światło Bożej praw-
dy miało przenikać poprzez dzieci Abrahamowe w mroki świata ludzi, 
którzy nie poznali w stworzeniu Boga i Stworzyciela wszystkiego, co 
widzialne i niewidzialne.  
 Droga do Boga dla wszystkich ludzi wiedzie przez Chrystusa, Jego 
ciało przybite do krzyża i przez Jego krew przelaną na Golgocie. Gdy 
Chrystus oddał w ręce Boże swojego ducha, rozdarła się w świątyni 
zasłona na znak, że w śmierci Jezusa wszyscy mają dostęp do tronu 
Bożego. Dostęp w Chrystusie przed Boże oblicze dane jest tym, którzy 
wierzą w Chrystusa i zbawczą moc Jego śmierci krzyżowej. Apostoł 
Paweł pisał, że ewangelia jest mocą ku zbawieniu tym, którzy wierzą.  
 W 3. Niedzielę po Epifanii, Kościół pragnąc wezwać nas do umoc-
nienia wiary, wskazuje na wiarę dworzanina królewskiego z Kafarna-
um. Dworzanin prosił Jezusa, aby zechciał przyjść do domu jego 
i uzdrowić chorego syna. Jezus na prośbę dworzanina odpowiedział: 
„Idź, syn twój żyje” (J 4,50). Dworzanin uwierzył słowom Jezusa. Na-
sza wiara nie powinna opierać się na znakach i cudach (J 4, 48), lecz na 
słowach Tego, który powiedział: „Dana mi jest wszelka moc na niebie 
i ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody ...” (Mt 28, 
18.19). Wiara jest ze słuchania słowa Bożego i ze świadectwa wiary 
żyje Kościół, rozrasta się i buduje wśród wszystkich narodów.  

„Wszelki naród, wszelkie plemię,  
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Co zasiada wkoło ziemię –  
Pana z chęcią wyznawajcie,  
Jemu cześć i chwałę dajcie!”  

* * *  
„Łaska góruje ponad wszystkim. Kto tego nie umie, dla tego pozostaje 
sąd bez łaski, łaska zostaje unicestwiona, a panowanie przejmuje sąd, 
przynosząc śmierć i potępienie. Tam, gdzie góruje łaska, tam sąd traci 
swą władzę, a panuje tylko łaska, przynosząc życie wieczne i zbawie-
nie”. 

Marcin Luter 

„To jest biblijne poselstwo: nie to, czego Bóg od nas chce, lecz czego dla 
nas chce, nie to, co my czynić mamy, lecz co Bóg czyni i daje. Zakon 
Boży jest wszędzie; obietnice Boże tylko w Biblii, mianowicie: obietni-
ce, że przychodzi Bóg do swego chorego, wiarołomnego narodu, aby 
go uzdrowić. Poselstwo o ,,Zbawicielu”, o uzdrawiającym, ratującym, 
odpuszczającym i zbawiającym Bogu. Ta obietnica jest właściwym 
Słowem Bożym”. 

Emil Brunner  

„Przeto nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, o którym (jako naszym 
jedynym nauczycielu) został dany z nieba wszystkim ludziom surowy 
nakaz: «tego słuchajcie», nie jest zwykłym człowiekiem ani aniołem, 
ani też nie jest tylko prawdziwy, mądry i mocny, lecz jest samą 
wieczną prawdą i mądrością, i rzeczywiście wszechmogącym Bogiem, 
który najlepiej wie, co i jak należy mówić, i wszystko to, co mówi 
i obiecuje, może najskuteczniej zdziałać i wykonać, jak sam mówi: 
«Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą» (Łk 21,33) 
i: «Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi» (Mt 28,18). 

Formuła zgody 
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4. Niedziela po Epifanii 
Hasło tygodnia: Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi 

okazują się pośród synów ludzkich! (Ps 66,5) 
Psalm tygodnia: Ps 107,1.2.23-32  
Pieśń tygodnia: „O Jezu, zostań z nami ...” (362); „Jezu, Zbawco 

mojej duszy ...” (293) 
Teksty biblijne: I – Mk 4,35-41; II – 2 Kor 1,8-11; III – Mt 14,22-33; 

IV – Ef 1,15-20a; V – Iz 51,9-16; VI – 1 Mż 8,1-12. 

Myśl przewodnia: Bóg w Chrystusie ratunkiem i zbawieniem 

 Hasło 4. Niedzieli po Epifanii: „Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Prze-
dziwnymi okazują się pośród synów ludzkich!” współbrzmi z treścią 
słowa epifania (objawienie) i tym, co ten okres w zamyśle Kościoła po-
winien wnosić w życie ludu Bożego. Bóg w Jezusie Chrystusie objawia 
zwoje zbawcze zamiary, w Nim daje nam ratunek, dlatego pragnąc je 
nam przybliżyć wzywa nas, abyśmy zechcieli oglądać Jego „przedziw-
ne” dzieła. 
 Starotestamentowe teksty 4. Niedzieli po Epifanii mówią o zbaw-
czych czynach Boga. Słowa z 1. Księgi Mojżeszowej przypominają histo-
rię potopu, w falach którego zginęła grzeszna ludzkość. Uratowany, 
dzięki Bożemu prowadzeniu, został bogobojny Noe i jego rodzina. 
Gołąb, który powrócił z liściem drzewa oliwnego w dziobie, był za-
powiedzią zmiany, końca sądu i zbliżającym się ratunkiem z fal poto-
pu. Jeśli fale potopu, czy fale morskie były dla ludzi Starego Testamen-
tu znakiem zagłady, to gołąb, który powrócił do arki, zapowiadał po-
kój i ratunek. Drugi tekst wyjęty ze Starego Testamentu jest zapowie-
dzią końca niewoli babilońskiej. „I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą 
na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami, do-
stąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie”. Jeśli ramię Pana 
przychodzi z pomocą, to dlaczego są jeszcze tacy, którzy się boją? 
Ciemiężony lud powinien wspomnieć na swojego Boga, który jest 
Stworzycielem. Izrael jest ludem Pana, Boga Jahwe, nie powinien wąt-
pić w ratunek.  
 Jest rzeczą oczywistą, że jeśli Kościół w 4. Niedzielę po Epifanii 
przypomina słowa, które związane są z pewnym sposobem myślenia 
ludu Starego Przymierza, w którym fale potopu kojarzą się ze znisz-
czeniem, to musi także przypomnieć historię z ewangelii o uciszeniu 
burzy przez Chrystusa.   
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 Z jednej strony gwałtowna burza, niosąca zagładę, z drugiej spo-
kojnie śpiący w łodzi Chrystus. Podobnie w uczniach z jednej strony 
lęk i strach, z drugiej nadzieja, że przecież ich Nauczyciel wszystko 
może zmienić. Nie da się rozstrzygnąć, czy w uczniach zwyciężył 
strach, czy ufność.  
 Uczniowie wsiadając do łodzi byli ludźmi wierzącymi. Jako Żydzi 
od dzieciństwa słuchali w synagogach nauczania uczonych w Piśmie, 
utwierdzeni byli w wierze w jedynego Boga, stworzyciela nieba i zie-
mi, Boga, który zawarł z Izraelem łaskawe przymierze, który objawił 
się potomkom Jakuba przez Mojżesza i proroków. Wierzyli w Bożą 
świętość i moc. Zapewne modlili się codziennie i zmawiali nakazane 
słowa wyznania: „Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! 
Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy 
swojej, i z całej siły swojej” (5 Mż 6,4.5). Jako uczniowie Jezusa, związani 
z Nim i chodzący za Nim, uduchowionym, charyzmatycznym Na-
uczycielem, mieli możliwość pogłębienia swojej wiary. Ale kiedy ze-
rwała się gwałtowna burza, kiedy do łodzi wlewała się woda, prze-
straszyli się, obudzili Jezusa i wołali w śmiertelnym lęku: „Nauczycielu! 
Nic cię to nie obchodzi, że giniemy?”. Ze słów tych wynika, że podczas 
spędzonego z Jezusem czasu, ukształtowała się w nich wiara w moc 
ich Nauczyciela. Przecież byli świadkami licznych uzdrowień. Widzie-
li jak przychodził z pomocą ludziom, którzy o nią prosili.  
 Może się więc wydawać, że z wiarą uczniów Jezusa wszystko jest 
w porządku. Ale nie była to jeszcze taka wiara, jakiej domagał się Je-
zus. Pan po poskromieniu burzy, powiedział do uczniów swoich: 
„Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie?”. Wiara 
znosi bojaźń.  
 Uczniowie Jezusa, ci którzy z Chrystusem byli w łodzi, także ci, 
którzy zostali powołani później, jak np. apostoł Paweł, zawsze naraże-
ni byli na śmierć, ponieważ świat nienawidzi tych, którzy mają być dla 
świata światłością. Apostoł Paweł wspominając swoją sytuację, jaka ich 
spotkała w Azji Mniejszej, pisze: „ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy 
obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym; doprawdy, byliśmy już 
całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie 
samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego 
niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie; w nim też nadzieję pokłada-
my, że i nadal wyrywać będzie, przy waszym także współdziałaniu przez 
modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu 
dzięki za nas”. Dla ludu Bożego wszystkich czasów ze słów tych płynie 
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pociecha, że nie ma dla wierzącego sytuacji beznadziejnej. Wielki Apo-
stoł wraz ze swoimi współpracownikami na misyjnej niwie byli prawie 
pewni, że śmierć jest postanowiona. A jednak Bóg wyrwał ich z objęć 
śmierci, aby zawsze mieli nadzieję i byli pewni Bożego zbawienia. Bóg, 
który w Jezusie Chrystusie, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie 
dokonał naszego zbawienia, zawsze i wszędzie przychodzi z pociechą 
i pomocą. I chociaż śmierć nas pochłonie, to jednak jest ona złamana. 
„Nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki 
działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go 
z martwych”. 

„Pokój po bojach, światło po mgłach,  
Po smutku wejście w błogości gmach;  
Słońce po deszczu oświeci nas.  
Po utrapieniach wytchnienia czas. 
Radość po smutku, po bólach lek;  
Po ciężkich stratach słoneczny wiek.  
Moc po słabości, po hańbie cześć,  
Burze uciszy pokoju wieść!” 

 
* * *  

„Gdyby nie było tego (w nas mieszkającego) grzechu, to nie byłoby 
także żadnego realnego grzechu. Tego grzechu nie popełnia się tak, jak 
wszystkich innych grzechów, ale on istnieje, jest żywy i jest sprawcą 
wszystkich grzechów. Nie grzeszy on tylko przez godzinę, czy jakiś 
czas, ale jest tam, gdzie jest osoba ludzka aż do końca jej życia. Nic nie 
pomoże, jeśli bronisz się, polepszasz i leczysz tylko zewnętrznie. We-
wnątrz pozostaje rdzeń, korzeń i źródło złego. Przede wszystkim trze-
ba zatkać to źródło i drzewo odciąć od korzenia, bo inaczej przebije się 
i wypłynie w dziesięciu miejscach, a ty zatkałeś i bronisz tylko 
w jednym. Trzeba uleczyć u samych podstaw, bo inaczej możesz bez 
ustanku smarować i zaklejać maściami i plastrami, a będzie się jątrzyć 
i sączyć i będzie tylko gorzej. Nie przepędzisz go żadnym zakonem 
ani karą, choćby była niczym tysiąc piekieł. Wydalić go może tylko 
łaska Boża, która czyni naturę czystą i nową”. 

Marcin Luter 
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5. Niedziela po Epifanii 
Hasło tygodnia: Pan, ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły 

serc. (1 Kor 4, 5b) 
Psalm tygodnia: Ps 37,1-7a  
Pieśń tygodnia: „Jezu, prawdziwa światłości ...” (291) 
Teksty biblijne:  I - Mt 13,24-30; II - 1 Kor 1,(4.5)6-9; III - Iz 40,12-25. 

Myśl przewodnia: Chrystus pośrednikiem łaski 

 Starotestamentowy tekst 5. Niedzieli po Epifanii zawiera kilka py-
tań, które skierowane są do czytelników Księgi Izajasza. Wszystkie one 
dotyczą Boga. „Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice 
niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pa-
górki na szalach wagi? Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? 
Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto 
uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Z kim więc porównacie Boga 
i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego ulał rze-
mieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? Kogo 
z powodu ubóstwa na to nie stać, obiera sobie drzewo nie próchniejące, wy-
szukuje sobie zręcznego rzemieślnika aby sporządził bałwana rytego, który się 
nie chwieje. Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowia-
dano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi?”. Wła-
ściwie prorok nie odpowiada na postawione przez siebie pytania. To 
oczywiste, że Izajasz pyta o ludzkie możliwości i o Boga. Nikt nie mo-
że się z Nim równać. On jest wywyższony ponad wszystko, a co z Jego 
ręki pochodzi, Jemu zawdzięcza swe istnienie. Stworzenie zaś nie mo-
że równać się ze Stwórcą. Nawet wszystkie narody nie dorównają Mu 
swą chwałą: „Wszystkie narody są niczym u niego, uważa je za pustą ni-
cość”. Żadna też ofiara nie jest dostatecznie wielka, aby przez nią 
uwielbić imię Boga: „Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego 
zwierzyny na całopalenie”.  
 Stworzyciel okazuje swojemu stworzeniu miłość, jak rodzice okazu-
ją ją swoim dzieciom. Wyrazem miłości Bożej jest przyjście Chrystusa. 
W Nim objawiona została pełnia łaski Bożej. W Nim – pisze Apostoł 
Pański – „ubogaceni zostaliśmy we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie 
poznanie” „Nie brak [nam też ] żadnego daru łaski, [nam], którzy oczekujecie 
objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi [nas] aż do 
końca, tak iż będziemy bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa”. 
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 Stwórca obdarza swe stworzenie darami i On je suwerennie sądzi. 
„Książąt obraca wniwecz, sędziów ziemi unicestwia; zaledwie ich zaszczepio-
no, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał 
na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę” – pisze prorok.  
 Człowiek, dlatego, że jego poznanie jest tylko cząstkowe, nie może 
osądzać wyroków Bożych, ani też nie może wydawać sądów na temat 
swojego bliźniego. Czynienie podziałów pomiędzy lepszymi a gor-
szymi, bardziej pobożnymi lub mniej pobożnymi jest próbą osądzania 
bliźnich.  
 Pan Jezus wyraźnie zakazał uczniom swoim dokonywania podzia-
łów i osądzania bliźnich. Takim zakazem jest Jego podobieństwo 
o pszenicy i kąkolu: „Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który 
posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nie-
przyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. A gdy zboże podrosło 
i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. Przyszli więc słudzy gospodarza 
i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd 
więc ma ona kąkol? A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią 
do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: Nie! 
Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. 
Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeń-
com: Zbierzcie”.  
 Królestwo Boże będzie rosnąć aż do czasu żniwa, a więc sądu. Za-
siew słowa Bożego, dobrego ziarna obliczony jest na uzyskanie dobre-
go plonu. Siew suponuje czas żniwa. I zanim on nastąpi, obok siebie 
będą żyć ludzie dobrzy i źli, szukający Królestwa Bożego i szukający 
przeróżnych bogactw świata. 
 Jeśli nasz Pan chce, aby nie usuwano złych z Królestwa Bożego aż 
do czasu żniwa, to oznacza to, że okazuje on łaskę wszystkim bez wy-
jątku. Pan Jezus dał wszystkim szansę poznania Boga, chociaż może 
jedni doznali więcej łaski Bożej, inni nieco mniej. Wszyscy zostali we-
zwani do Królestwa Bożego i każdemu dana była możliwość nawróce-
nia. Pozwolił wszystkim „rosnąć razem, aż do żniwa”. Postępowanie 
Jezusa daje nam wiele do myślenia i uczy nas trzeźwej oceny rzeczy-
wistości. 

„Twój jest ten świat po wszystkie dni  
I wszystkie ludy padną Ci  
Do nóg Twych kiedyś, Panie!  
Obudzisz je, zwyciężysz grzech,  
Już dziś pierwiastki wiedziesz z nich  
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Do Salem na mieszkanie,  
Tworzysz, mnożysz światła zdroje.  
Stadko Swoje przez trudności  
Wiedziesz do swej wspaniałości”. 

 
* * *  

„Słuchaj człowieku! O kształtach Boga ani mówić, ani opowiadać nie można, 
ani ich widzieć oczyma ciała. Bo i Jego chwały nie można pojąć rozu-
mem, ani wielkości objąć, ani myśleć o Jego wysokości, ani Jego siły z 
czymkolwiek porównywać lub mądrości upodabniać; łaskawość Jego 
nie da się naśladować ani dobroczynność wypowiedzieć. Jeślibym Go 
nazwał światłem, nazywam Jego dzieło; jeśli nazwę słońcem, wyrażam 
Jego pierwszeństwo; jeśli nazwę duchem, wyrażam moje własne od-
dychanie; jeśli nazwę mądrością, wyrażam to, co od Niego pochodzi; 
jeśli nazwę siłą, wyrażam Jego potęgę; jeśli nazwę opatrznością, wyra-
żam 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”.  

Teofil z Antiochii. 

 „Biegnij do źródeł wody, pożądaj źródeł wody. W Bogu bowiem jest 
źródło życia, które nie wyschnie. W Bożej jasności jest światło, którego 
nic nie zdoła zaciemnić. Pożądaj tej jasności, tego źródła, tego światła, 
którego nie znają jeszcze wasze oczy”.   

Augustyn 

„Boże zbawienie jest wprawdzie czymś, co z łaski przychodzi, ale nie 
jest czymś, co samo przez się przychodzi. Powiedzmy, mutacja głosu 
lub zarost na brodzie przychodzi, gdy nadejdzie właściwy czas. Tak 
Bóg z nami nie przestaje, bo On pragnie naszego serca. Nie obrzuca 
nas łaską, jak murarz obrzuca zaprawą mur, lecz powołuje nas do 
zbawienia”.  

Emil Brunner 
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Ostatnia Niedziela po Epifanii  
Hasło tygodnia: Nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. 

(Iz 60,2) 
Psalm tygodnia: Ps 97 
Pieśń tygodnia: „Jedyny Synu Boży ...” (107) 
Biblijne teksty: I – Mt 17,1-9; II – 2 Kor 4,6-10; III – 2 Mż 3,1-10(11-

14); IV – Obj 1,9-18; V – J 12,34-36(37-41); VI – 2 P 1, 
16-19 (20.21). 

Myśl przewodnia: Chrystus objawia swą boską chwałę 

 Ostatnia Niedziela po Epifanii posiada szczególny charakter i zaj-
muje ważne miejsce w roku kościelnym. W niedzielę tą nasza uwaga 
zostaje zwrócona na modlącego się Jezusa na górze, którą przywykło 
się nazywać Górą przemienienia. Wiodącą ewangelią Ostatniej Niedzieli 
po Epifanii jest opowiedziana przez ewangelistę Mateusza historia 
o „przemienieniu” Jezusa. Nazywamy ją tak ze względu na znajdujące 
się w niej słowa: „I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze 
jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło”.  
 Syn Boży przyjął „postać sługi” i chwała Jego, jako Słowa, które było 
u Boga i było Bogiem, ukryta została pod zasłoną ciała, które wziął 
z „łona dziewicy Marii”. Chrystus w czasie swojego życia ziemskiego 
przez głoszenie ewangelii, swoją działalność i czynione cuda, odsłaniał 
jednak stopniowo przed ludźmi tajemnicę boskiej swojej godności, 
a serca ludzkie w blasku Jego chwały budowały się w wierze i pozna-
niu dobroci Bożej.  
 Zasłona progu doczesności i wieczności opadła na górze przemie-
nienia Pańskiego. Pan ukazał się uczniom w blasku swojej boskiej 
chwały. Oblicze i szata Jego zajaśniały jak słońce. Uczniom pozwolono 
spojrzeć na oblicze Pana chwały. Budziło to zrozumiałą fascynację 
niecodziennym zjawiskiem, ale także głęboki lęk i zbożną cześć. Tak 
zawsze dzieje się, gdy śmiertelnik znajdzie się na styku świata boskie-
go ze światem cielesnych ludzi. Boża rzeczywistość urzeka swym 
pięknem, ale budzi także trwogę.  
 Zafascynowany objawieniem się Jahwe w gorejącym krzewie był 
również Mojżesz, który pasąc owce swojego teścia, poszedł ze stadem 
aż pod górę Horeb. Mojżesz nie zdając sobie sprawy z tego, że jest 
świadkiem objawienia Jahwe, Boga, którego czcili potomkowie Abra-
hama, ale nie znali Jego imienia, przybliżył się do gorejącego krzewu. 



Ostatnia Niedziela po Epifanii 

 79 
 

Wtedy usłyszał głos: „Nie zbliżaj się tu! Zdejmij z nóg sandały swoje, 
bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. 
 Chrystus Pan, Syn Boży, którego boska chwała objawiona została 
Jego uczniom na górze przemienienia, a nam przez Jego zmartwych-
wstanie i wniebowstąpienie, jest dla nas najwyższym autorytetem 
w sprawach wiary i naszego postępowania. Jego słowo jest słowem 
Boga. Jego zwiastowanie jest objawieniem Bożej drogi zbawienia. Jego 
ewangelia jest objawieniem miłości Bożej. On sam jest obrazem ojcow-
skiego serca Boga naszego. Uczniowie Pana, Piotr, Jan i Jakub, usłysze-
li na górze przemienienia podobne słowa do tych, które rozległy się 
podczas chrztu Jezusa w Jordanie: „Ten jest Syn mój umiłowany, któ-
rego sobie upodobałem, jego słuchajcie!”.  
 Słuchać Chrystusa, znaczy chodzić za Nim i być Jego naśladowcą. 
W jednej z ewangelii przeznaczonej do czytania i rozważania w Ostat-
nią Niedzielę po Epifanii słyszymy słowa zachęty samego Chrystusa 
do naśladowania Go i słuchania Jego słowa: „Chodźcie, póki światłość 
macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie 
wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się 
stali synami światła”. Podobną zachętę słyszymy w 2. Liście św. Piotra: 
„Wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej 
w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka 
w waszych sercach”. 
 Każda chwila jest stosowna i właściwa do słuchania ewangelii, słowa 
Bożego. Ale szczególną chwilą, w której dane jest nam słuchać słowa 
Bożego w społeczności wierzących jest niedzielne nabożeństwo. Nie 
bez znaczenia jest uwaga autora Objawienia św. Jana, że popadł on w za-
chwycenie w dzień Pański. „W dzień Pański popadłem w zachwycenie 
i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: To, co 
widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do 
Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do 
Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do 
mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, 
a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego”. 
 Słowo Boże powinno budzić w nas uczucie błogiego pokoju i zboż-
nej czci. Wydawać się może, że pokój i lęk wzajemnie się wykluczają. 
Pokój i lęk pochodzący ze świata nie znajdują wspólnego mieszkania. 
Pokój i lęk, który jest z Boga w cudowny sposób ze sobą współżyją. 
Zbożna cześć i bojaźń Boża rodzą się bowiem z miłości do Boga 
i z poznania świętości, sprawiedliwości i ojcowskiego serca Boga. 



Ostatnia Niedziela po Epifanii 

 80 

„O, jak to miejsce jest rozkoszne,  
Gdzie Bóg przebywa z Słowem Swym,  
A hymny ku czci Jego głośne .  
Radośnie wzwyż unoszą się. 
Tam serca wiernych szczęściem lśnią  
I dzięki szczere Bogu ślą”. 

* * *  
„Stańmy się podobni do Chrystusa, ponieważ Chrystus stał się podobny do 
nas. Stańmy się przez Niego bogami, ponieważ On przez nas stał się 
człowiekiem! Przyjął na siebie to, co gorsze, by dać nam to co lepsze. 
Stał się żebrakiem, byśmy się wzbogacili Jego nędzą. Przybrał postać 
niewolnika, byśmy otrzymali wolność. Zstąpił na dół, byśmy byli wy-
wyższeni. Pozwolił się kusić, byśmy zwyciężyli. Doznał zniewagi, 
byśmy byli uwielbieni; umarł, aby nas ocalić; wstąpił do nieba, aby 
pociągnąć do siebie tych, którzy leżą na ziemi, bo poraził ich grzech”. 

Grzegorz z Nazjansu 

„Jedyna rzecz jest potrzebna do życia, sprawiedliwości i wolności 
chrześcijańskiej – nieskażone Słowo Boże, Ewangelia Chrystusowa, jak 
mówi (J 11,25): «Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wie-
rzy, choćby i umarł, żyć będzie.» I znowu: «Jeśli Syn was wyswobodzi, 
prawdziwie wolnymi będziecie» (J 8,36). I: «Nie samym chlebem żyje 
człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych» (Mt 4,4). 
Uznajemy tedy za rzecz pewną i ugruntowaną, że dusza może obejść 
się bez wszystkiego, z wyjątkiem Słowa Bożego, bez którego nic nie 
jest w stanie jej pomóc. Mając zaś Słowo, jest bogata i niczego nie po-
trzebuje, ponieważ jest to Słowo Żywota, prawdy, światłości, pokoju, 
sprawiedliwości, zbawienia, radości, wolności, mężności, cnoty, łaski, 
chwały i wszelkiego dobra nieoszacowanej wartości”.  

Marcin Luter 
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Przedpoście i okres pasyjny 
Motto: 

„Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo zło-
tem, zostaliście wykupieni z marnego postę-
powania waszego, przez ojców wam prze-
kazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako 
baranka niewinnego i nieskalanego”. 

1 P 1,18.19 

 Do ostatniej niedzieli po Epifanii, zwiastowanie kościelne koncen-
truje się wokół tajemnicy wcielenia Syna Bożego, a więc Świąt Naro-
dzenia Bożego. Po tej niedzieli, poświęconej objawieniu chwały Chry-
stusa na Górze Przemienienia (por. Mt 17), myśli wierzących zwracają 
się w kierunku wydarzeń z życia Jezusa, których kresem był krzyż 
Golgoty. Miejsce i znak śmierci Jezusa od samego początku stał się dla 
jednych znakiem obrazy, dla innych zaś źródłem pociechy, umocnienia 
w wierze i zbawienia. W 1. Liście do Koryntian apostoł Paweł pisał: 
„Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mą-
drości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowa-
nie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, 
my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorsze-
nie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, 
zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,21-
24). Ale pierwotne chrześcijaństwo nie od razu potrafiło podążyć za 
staurocentryczną (stauros – krzyż) myślą apostoła Pawła i całą swoją 
uwagę zwróciło na zmartwychwstanie Jezusa, które po wielkopiątko-
wym przygnębieniu wśród uczniów Pańskich, nastąpił dość szybko 
zwrot w kierunku ugruntowania wiary w triumf ich Pana i Nauczycie-
la. Krzyża nie da się jednak oddzielić od pustego grobu Jezusa 
w ogrodzie Józefa z Arymatei. Tajemnica paschalna (śmierć, wstąpie-
nie do krainy zmarłych i zmartwychwstanie Chrystusa) stanowi niero-
zerwalną całość, która w refleksji chrześcijańskiej zajmowała i zajmuje 
nadal centralne miejsce.  
 Zdaje się, że od samego początku Wielkanoc była traktowana w chrze-
ścijaństwie w sposób szczególny. Treść Święta Zmartwychwstania Pań-
skiego wyraża istotę chrześcijańskiej wiary. I chociaż genetycznie 
Wielkanoc związana jest z żydowską Paschą (por. 2 Mż 12,1-20), to 
jednak stała się ona znakiem odróżniającym chrześcijaństwo od juda-
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izmu. Ale stawiany Żydom wymóg przygotowania się do obchodów 
Paschy, przeniesiony został do Kościoła. Biskupi w pierwszych wie-
kach chrześcijaństwa odpowiedzialni za duchowy rozwój wiernych, 
domagali się przygotowania przez pokutę i post do świętowania pa-
miątki zmartwychwstania Chrystusa.  
 Ze względu na słowa apostoła Pawła: „Czyż nie wiecie, że my wszy-
scy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak 
Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe 
życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy 
również w podobieństwo jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary 
człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unice-
stwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; kto bowiem umarł, uwolnio-
ny jest od grzechu” (Rz 6,3-7) dość wcześnie przyjął się zwyczaj  udzie-
lania chrztu katechumenom w noc poprzedzającą Święto Zmartwych-
wstania Pańskiego. Okres przygotowania do obrzędu inicjacji chrześci-
jańskiej, jakim był chrzest, stanowił naturalny katalizator utrwalenia 
się dłuższego okresu przygotowującego radosne Święto Wielkanocy. 
Początkowo okres ten był krótki. W jednych prowincjach kościelnych 
trwał dwa, w innych trzy dni. Biskup Aleksandrii, Dionizy († 264), 
uczeń sławnego erudyty, Orygenesa (185 – 254), pisze o kilkudniowym 
okresie postu i pokuty, poprzedzającym Wielkanoc. Istniała jednak 
tendencja wydłużania tego okresu. W Rzymie przez pewien czas przy-
jął się okres trwający trzy tygodnie. Biskup Aleksandrii, Atanazy (295 – 
373), w swoim liście pasterskim z 334 roku wspomina o czterdziesto-
dniowym okresie postu. O tak długim okresie przygotowawczym do 
Wielkanocy wspomina także Hieronim (347 – 420) w liście do swojej 
siostry Marceli oraz Ambroży (340 – 395), biskup Mediolanu. 
 Skąd wziął się okres trwający akurat czterdzieści dni? W Biblii wie-
le liczb posiada znaczenie symboliczne. Liczba czterdzieści określa 
czas przygotowania. I tak np. Izraelici przebywali na pustyni po wyj-
ściu z Egiptu przez czterdzieści lat zanim mogli wejść do Ziemi Obie-
canej. Prorok Eliasz szedł przez czterdzieści dni do góry Horeb, aby 
tam przeżyć teofanię, spotkanie z Bogiem. Jezus przed rozpoczęciem 
działalności ewangelizacyjnej przebywał na pustyni i pościł przez 
czterdzieści dni (Mt 4,1-11; Mk 1, 12-13; Łk 4,1-13).  

Okres pasyjny rozpoczyna się od tzw. Środy Popielcowej, w czasie 
której w pierwotnym chrześcijaństwie na znak pokuty posypywano 
głowy popiołem. To zwyczaj biblijny (np. Est 4,1-4). Kolejne niedziele 
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pasyjne zostały nazwane od pierwszych łacińskich słów introitów, 
z wyjątkiem ostatniej, zwanej Niedzielą Palmową (Invocavit – Wzywać 
mnie będzie, a Ja go wysłucham; Reminiscere – Pamiętaj, Panie, o mi-
łosierdziu i o łasce Swojej; Oculi – Oczy moje zawsze patrzą na Pana; 
Laetare – Radujcie się z Jeruzalemem wszyscy, którzy go miłujecie!; 
Judica – Bądź sędzią moim, Boże). Okres pasyjny kończy Wielki Ty-
dzień, w którym Wielki Czwartek obchodzimy na pamiątkę ustano-
wienia przez Pana Jezusa sakramentu ołtarza (wieczerzy Pańskiej), 
a Wielki Piątek na pamiątkę krzyżowej śmierci Jezusa na Golgocie. 
Wielka Sobota poświęcona jest wkroczeniu Chrystusa do krainy zmar-
łych (piekieł). W tradycji luterańskiej jest to dzień wspominający po-
czątek triumfu Chrystusa nad śmiercią. Nasze agendy kościelne, star-
sze i nowsze, przewidują nabożeństwo  w dniu Wielkiej Soboty. Nasz 
Reformator ks. dr Marcin Luter doskonale wiedział jak należy kazać 
i co należy głosić w Wielką Sobotę. Zachowały się kazania Lutra wy-
głoszone nad grobem Jezusa. Luter nauczał o wstąpieniu Chrystusa do 
piekieł. Na jedno z kazań Lutra powołali się nawet autorzy ostatniej 
księgi symbolicznej naszego Kościoła, a mianowicie Formuły zgody. 
Czytamy w niej: „Jest rzeczą wiadomą, że ten artykuł naszej wiary 
o zstąpieniu Chrystusa do piekieł nie tylko przez niektórych naszych 
wykładowców, lecz ongiś także przez prawowiernych, dawnych na-
uczycieli Kościoła został wyjaśniony w niejednakowy sposób. Oznaj-
miamy zatem z całą pewnością, iż zachowamy prostotę naszej wiary, 
zawartą w symbolu (Wyznaniu wiary), do którego odniósł się ks. dr Mar-
cin Luter w swoim nabożnym kazaniu, wygłoszonym na zamku 
w Torgawie w 1533 r. o zstąpieniu Chrystusa do piekieł, gdzie wyzna-
jemy, iż wierzymy w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Syna Bożego, 
który umarł, został pogrzebany i zstąpił do piekieł. W tym wyznaniu 
widzimy, iż pogrzeb i zstąpienie Chrystusa do piekieł są rozróżnione, 
jakby były odmiennymi artykułami. Przeto szczerze wyznajemy, iż 
cała osoba, Bóg i człowiek, zstąpiła po pogrzebie do piekieł, zwycięży-
ła szatana, zniszczyła potęgę piekła i wydarła diabłu całą moc i wła-
dzę”.  

Charakterystyczne jest, że starokościelne ewangelie przeznaczone 
na kolejne niedziele pasyjne niewiele mówią o krzyżowej śmierci Jezu-
sa. Jak zostało powiedziane powyżej, pierwotnie okres pasyjny miał na 
celu przygotowanie katechumenów do chrztu. I temu te niedziele słu-
żyły. Dopiero w dwie ostatnie niedziele pasyjne wyraźnie słychać po-
selstwo krzyża. Czytając kazania Lutra, wygłoszone w kolejne niedzie-
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le pasyjne, dostrzegamy, że także brak w nich wyraźnego zwiastowa-
nia krzyża. Luter wierny tradycji starochrześcijańskiej starał się przy-
gotować swoich słuchaczy do pokuty, czuwania i nieustannej walki 
z szatanem i grzechem (zob. Marcin Luter, Postylla domowa, s. 215). 
Luter obok niedzielnych kazań w czasie pasyjnym, głosił homilie, 
w których omawiał cierpienie i śmierć Chrystusa. 
 Zwieńczeniem okresu pasyjnego jest Wielki Piątek, dzień Pamiątki 
krzyżowej śmierci Jezusa Chrystusa.  
 Istniała też tradycja, że okres postu trwał siedemdziesiąt dni. Śla-
dem tego są trzy niedziele przedpościa, które nazywają się: Septuage-
simae, Sexagesimae oraz Estomihi.  
 

* * *  

„Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcy-
kapłanom oraz uczonym w Piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go 
poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie…” 

Mt 20,18.19 
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Septuagesimae 
Hasło tygodnia: Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej 

sprawiedliwości zanosimy nasze błagania przed twoje 
oblicze, lecz dla obfitego twego miłosierdzia. (Dn 9,18) 

Psalm tygodnia: Ps 32,20-25 
Pieśń tygodnia: „Bóg dał zbawienie…” (630) 
Biblijne teksty: I – Mt 20,l-16a, II – l Kor 9,24-27, III – Łk 17,7-10, 

IV – Jr 9,22.23, V – Mt 9,9-13, VI – Rz 9,14-24. 

Myśl przewodnia: Sprawiedliwość i miłosierdzie Boże 

 Trzecia niedziela przed postem, zwana Septuagesimae, rozpoczy-
nała niegdyś tzw. wielki post. Dzieli ją od Wielkanocy 70 dni, stąd jej 
nazwa: Septuagesimae, co znaczy: Siedemdziesiątnica. Tematem wio-
dącym w tekstach biblijnych, wyznaczonych do czytania przez Kościół 
w niedzielę Septuagesimae, jest sprawiedliwość i miłosierdzie. W Bi-
blii wielokrotnie czytamy, że Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny. 
W pojęciach tych zawarte są pokrewne sobie treści. Sprawiedliwe – 
według Starego Testamentu – jest to, co służy dobru ogółu i drugiego 
człowieka. Sprawiedliwym może być nawet to, co nie do końca jest 
zgodne z przepisami prawa, ale jednak służy dobru bliźniego. Zresztą 
przykazania Boże zostały nadane, aby człowiek człowiekowi mógł 
okazywać miłosierdzie. Bóg sprawiedliwy – to Bóg miłosierny. Dlatego 
Chrystus Pan często domagał się od uczniów swoich większej spra-
wiedliwości od tej, którą szczycili się faryzeusze, gdyż ich sprawiedli-
wość polegała na przestrzeganiu litery prawa, a nie jego ducha.  
 W perykopach niedzieli Septuagesimae podejmowane są różne 
aspekty sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego. Według hasła niedzie-
li, człowiek może odwołać się do miłosierdzia Najwyższego. Bóg nie 
wysłuchuje człowieka ze względu na jego sprawiedliwość, gdyż czło-
wiek w działaniu swoim nie może w pełni okazać miłosierdzia bliź-
niemu, zawsze bowiem jest ono zaprawione pewną dozą egoizmu. Nie 
możemy również wykonać wszystkiego, czego żąda od nas święty 
i doskonały Bóg (por. Łk 17, 7-10). Bóg działa zbawczo ze względu na 
swoją sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Przez usta proroka Je-
remiasza wołał: „Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość 
na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie” (Jr 9,23).  
 Boża sprawiedliwość i miłosierdzie przewyższają wszelką mądrość 
i ludzkie pojmowanie sprawiedliwości. Temat ten został podjęty przez 



Septuagesimae 

 86 

Pana Jezusa w przypowieści o robotnikach w winnicy, którzy o róż-
nych porach dnia zostali wynajęci przez właściciela winnicy i wysłani 
do pracy (Mt 20,l-16a). Zwieńczeniem tej przypowieści jest dialog wła-
ściciela winnicy z robotnikami szemrającymi przeciwko swojemu 
chlebodawcy, który wszystkich wynagrodził jednakowo. Właściciel 
winnicy do jednego z szemrających robotników powiedział: „Przyja-
cielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? 
Bierz, co twoje, i idź! Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. 
Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje 
jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry?” Robotnicy nie mogli za-
rzucić panu winnicy, że jest niesprawiedliwy. Pierwsi otrzymali po 
denarze, wszak taka zapłata została im obiecana. Ostatni także otrzy-
mali po denarze, gdyż właściciel winnicy chciał być dla nich dobry. 
Gospodarz powodował się sprawiedliwością i miłością. 
 W Starym Testamencie winnica jest symbolem Izraela (por. Iz 5,1-7). 
Postępowanie właściciela winnicy z przypowieści Jezusa obrazuje 
działanie sprawiedliwego i miłosiernego Boga. Bóg jest suwerennym 
Panem stworzenia. Nikt nie ma prawa osądzić Go i pytać o motywy 
Jego postępowania. W działaniu swoim jest niepojęty. Człowiek nie jest 
w stanie pojąć myśli i dróg Bożych. Dlatego apostoł Paweł pyta: „Czy 
Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej”. Mówi bowiem do Mojżesza: 
„Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 
A zatem nie zależy to od woli człowieka ani jego zabiegów, lecz od zmi-
łowania Bożego” (Rz 9,14-16). Człowiek jednak nie powinien pytać: 
Czy Bóg się zlituje nade mną i okaże miłosierdzie?  
 Posiadamy zapewnienie, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zba-
wieni (l Tm 2,4), a więc chce okazać miłosierdzie każdemu człowieko-
wi. Apostoł Paweł pisał do ucznia swojego Tymoteusza: „Trudzimy się 
i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest 
Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących” (l Tm 4,10). Nale-
ży więc biec, walczyć i trudzić się, aby zdobyć nagrodę. Kościół po-
przez lekcję apostolską poucza nas, jak biec w wyścigu po wieniec 
o nieprzemijającej chwale (nieznikomy). Wielki Apostoł Narodów da-
jąc nam siebie za przykład, pisał: „Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, 
bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzuco-
ny” (l Kor 9, 27). 

„Z miłości jest, co czyni Bóg,  
I z świętej woli Jego!   
Co zrządzi,  cicho przyjąć  chcę  
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Z rąk Ojca łaskawego.  
Mój wierny Bóg w głębinie trwóg  
Cudownie mnie ratuje.  
W Nim pomoc swą znajduję. 

Z miłości jest, co czyni Bóg!  
Mnie nigdy nie zawiedzie.  
Nie wskaże mi omylnych dróg.  
Zaradzi wszelkiej biedzie.   
Jest Bogiem mym,  mam ufność w Nim, 
Od zguby mnie ochroni,  
Bo w Jego jestem dłoni”. 
 

* * *  

„Łagodny jest Pan, cierpliwy jest Pan, miłosierny jest Pan, ale i spra-
wiedliwy jest Pan i prawdomówny jest Pan. Daje ci czas do poprawy; 
lecz ty bardziej kochasz zwłokę niż poprawę. Wczoraj złym byłeś? 
Dzisiaj bądź dobry. I dzisiejszy dzień źle spędziłeś? Przynajmniej jutro 
się popraw. Zawsze czekasz i od miłosierdzia Boga wiele sobie obiecu-
jesz; jakby Ten, który przez pokutę obiecuje ci przebaczenie, obiecał ci 
też dłuższe życie. Skąd wiesz, co przyniesie dzień jutrzejszy?” 

Augustyn  

„Ilekroć więc mówimy o wierze usprawiedliwiającej, należy wiedzieć, 
że schodzą, się tu z sobą trzy sprawy: 1) obietnica, 2) dana za darmo 
w sposób nie zasłużony i 3) zasługi Chrystusa pojmowane jako zapłata 
i przebłaganie. Obietnicę przyjmuje się wiarą. Danie jej darmo, w spo-
sób nie zasłużony, wyklucza nasze zasługi, a oznacza, że jedynie przez 
miłosierdzie ofiarowane zostaje dobrodziejstwo. Zasługi Chrystusowe 
są zapłatą, ponieważ musi istnieć pewne przebłaganie za nasze grze-
chy… Ilekroć więc występuje wzmianka o miłosierdziu, należy wie-
dzieć, że wymagana jest tam wiara, która przyjmuje obietnicę miło-
sierdzia. I znowu ilekroć mówimy o wierze, chcemy, by przez to ro-
zumiano coś konkretnego, mianowicie obiecane miłosierdzie”.  

Filip Melanchton 
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Sexagesimae 
Hasło tygodnia: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc 

waszych. (Hbr 3,15) 
Psalm tygodnia: Ps 119,89-91.105.116 
Pieśń tygodnia: „Już po wszystkim świecie…” (378) 
Biblijne teksty: I – Łk 8,4-8(9-15); II – Hbr 4,12.13; III – Mk 4,26-29; 

IV – 2 Kor (11, 18.23b-30);12,1-10; V – Iz 55,(6-9)10-
12a; VI – Dz 16,9-15. 

Myśl przewodnia: Wytrwale głosić słowo Boże 

 Jeśli bliżej przyjrzymy się tekstom biblijnym wyznaczonym przez 
Kościół na niedzielę zwaną Sexagesimae, to zauważymy, że mówią one 
o tajemnicy i mocy słowa Bożego. Wszystkie też zawierają wezwanie 
do głoszenia i słuchania tego, co miłosierny Bóg pragnie powiedzieć 
w swoim słowie.   
 Na pierwszych kartach Biblii mowa jest o stwórczej mocy słowa 
Bożego (1 Mż 1, 1nn). Wszystko co zostało stworzone, powołane zosta-
ło do istnienia przez słowo. Dlatego psalmista Pański śpiewał: „On 
rzekł –  i stało się, On rozkazał – i stanęło” (Ps 33,9).  
 Bóg powiedział: „Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wra-
ca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinno-
ścią i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, 
które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje 
moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem”. Te słowa Boże 
rozpatrywane nawet w oderwaniu od sytuacji w jakiej zostały wypo-
wiedziane, są dostatecznie jasne i zrozumiałe. Bóg przez nie składa 
świadectwo o mocy swojego słowa, które jest zawsze skuteczne 
i zgodnie z Jego wolą działa zbawczo. Jeśli jednak w te słowa wsłu-
chamy się z pomocą Ducha Świętego, mając równocześnie przed 
oczyma skomplikowaną sytuację ludu izraelskiego w czasach, w któ-
rych je Bóg wypowiedział, poznamy ich szczególną głębię i bogactwo 
treści.  
 Bliżej nieznany nam prorok okresu niewoli babilońskiej otrzymał 
od Boga polecenie, aby zwiastował koniec niewoli, kres poniewierki 
i poniżenia. Poselstwo jego nie zostało przyjęte z radością. Lud Boży 
dźwigając jarzmo niewoli, utracił jakąkolwiek nadzieję na lepsze jutro. 
Wygnańcy wątpili w to, że Bóg chce i może interweniować na korzyść 
narodu wybranego. Czyż Bóg, którego świątynia leży w gruzach, mo-
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że rywalizować z bogami Babilonu? – pytali potomkowie Abrahama 
w Babilonii.  
 Prorok wystąpił przeciwko wątpiącym. Wskazał na ziemię i niebo 
skrzące się miliardem gwiazd. Pytał: „Kto to stworzył?” (Iz 40,26). 
A odpowiadając na postawione przez siebie pytanie, przypomniał, że 
jedynie Bóg Izraela jest stworzycielem wszystkiego, co podziwiać mo-
że oko ludzkie. On przeto może wybawić lud z niewoli. Wszystkie 
zbawcze dzieła Boże, zinterpretował prorok jako dzieła stwórcze. Hi-
storyczny wybór Izraela na lud Pana, to najwspanialszy akt stwórczy 
Boga. Takim aktem będzie też wyzwolenie z babilońskiej niewoli. 
Przez słowo Bóg stworzył świat, przez słowo swoje też przeobrazi 
Izraela, odmieni jego los i na nowo osadzi go w ziemi ojców. Bóg sku-
tecznie zadziała przez swoje słowo. W nim tkwi stwórcza moc. Jak 
deszcz sprawia, że ziemia staje się urodzajną i rodzi zboże, tak słowo 
Pańskie zaowocuje i z niego zrodzi się nowe życie. Jak Bóg na począt-
ku rzekł: „Niech się stanie!” tak i teraz wszystko stanie się według woli 
Jego. W zrozumieniu proroka niebo i ziemia, cały wszechświat, jest 
najlepszym dowodem na potwierdzenie obietnicy wybawienia Izraela 
z niewoli babilońskiej.  
 Chrystus, Słowo Boga, które stało się ciałem (J 1,14), głoszenie sło-
wa Bożego porównał do pracy rolnika, który na wiosnę rzuca do roli 
ziarno, aby gdy przyjdzie czas żniwa mieć plony i chleb ku pożywie-
niu. To piękne porównanie z przypowieści Jezusa o siewcy (Łk 8,4-8[9-
15]; Mk 4,26-29) odsłania głębię tajemnicy i mocy słowa Bożego. W sło-
wie Boga drzemie wielka zbawcza moc, która zmienia serca, napełnia 
Duchem Boga, źródłem wszystkich dobrych owoców (Ga 5,16nn). Ze 
słowa Boga żywego rodzi się wiara, którą Bóg zalicza nam jako spra-
wiedliwość. Słowo jest narzędziem zbawczego działania Bożego. Św. 
Jakub pisze: „Słowo… może zbawić dusze wasze” (Jk 1,21). Apostoł Pa-
weł zaś składa świadectwo: „Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, 
jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, naj-
pierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa 
objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć 
będzie” (Rz 1,17).  
 Wielka jest tajemnica mocy słowa Bożego. Słowo Pańskie budzi po-
kój, jest jak miód dla serca, jak chleb dla duszy. Ale jest też w nim 
wielka moc, która kruszy wszystkie bramy, broniące dostępu do duszy. 
Jest jak młot, który rozbija zatwardziałe serca. Autor Listu do Hebrajczy-
ków  pisze: „Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki 
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miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, sta-
wów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworze-
nia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie wszystko jest ob-
nażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać 
sprawę”. Wszystko jednak co czyni słowo Boże z nami i w nas, służy 
naszemu zbawieniu.  
 Słuchanie słowa i otwarcie nań serca zmienia życie ludzkie i bieg 
historii. Apostoł Paweł posłuszny wezwaniu Bożemu, opuścił konty-
nent azjatycki i udał się do Macedonii, gdzie głosił ewangelię. A słu-
chała go tam pewna kobieta, Lidia, której Bóg otworzył serce. Od tej 
chwili zmienił się bieg historii na kontynencie europejskim. Dalsza 
jego historia związana jest z chrześcijaństwem, które nadaje sens 
i smak dziejom ludzi na nim zamieszkałym.  

„Zgotuj  ziarnu żyzną rolę,   
Która bujny  owoc da,  
Daj mi poznać Swoją wolę.   
A co pisze  ręka Twa,  
W głębię duszy mojej wryj,  
W noc zwątpienia światłość tchnij. 
Niech, co czytam, w pamięć wdrożę,  
A co każesz, czynię rad,  
Gdy Twe Słowo mnie wspomoże,  
Wiary mi nie wydrze świat;  
Wtedy też uczynki me  
Z wiarą zgadzać będą się”. 
 

* * *  
„Otóż wszystko zawiera się w krzyżu i wszystko w tym się streszcza, 
aby umrzeć samemu sobie: i nie masz innej drogi do żywota wieczne-
go i do prawdziwego wewnętrznego pokoju, prócz drogi krzyża świę-
tego i codziennego umartwiania. Idź, dokąd chcesz, i szukaj, czego 
chcesz, a nie znajdziesz ani na niebie wznioślejszego, ani na ziemi bez-
pieczniejszej drogi nad drogę krzyża świętego”.  

Tomasz a Kempis 
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Estomihi 
Hasło tygodnia: Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, 

wypełni się nad Synem Człowieczym.  (Łk 18, 31) 
Psalm tygodnia: Ps 31,2-6 
Pieśń tygodnia: „Za Jezusem podążajmy...” (774) 
Biblijne teksty: I – Mk 8,31-38; II –1 Kor 13,1-13; III – Łk 10,38-42; 

IV – Am 5,21-24; V – Łk 18,31-43; VI – Iz 58,1-9a. 

Myśl przewodnia: Idziemy za Jezusem do Jerozolimy 

 Hasło niedzieli Estomihi: „Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co 
napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym” – jest wezwa-
niem, które Kościół podejmuje każdej niedzieli w okresie pasyjnym. 
Od środy, zwanej popielcową, rozpoczyna się okres, w czasie którego 
oczy nasze nieustannie zwrócone będą na Golgotę. Chrystus powie-
dział: „Oto idziemy do Jerozolimy...” i wezwał uczniów swoich, aby 
towarzyszyli Mu w Jego ostatniej drodze do świętego miasta, Jerozo-
limy, w którym spotkać Go miała gwałtowna i męczeńska śmierć. Je-
zus wkroczył na tę drogę, aby wypełniła się przepowiednia o Słudze 
Pana (Iz 53,1nn). W Jerozolimie Jezus miał oddać życie swoje na okup 
i przez krew swoją zbawić tych, którzy byli słabi i bezbożni (por. Rz 3, 
25; 5,6.8). 
 Kościół nieustannie zastanawia się nad sensem i znaczeniem krzy-
żowej śmierci Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Modli się, aby przez 
Ducha Świętego zostało dane wszystkim ludziom głębokie poznanie 
miłości Bożej, która objawiła się w cierpieniu i śmierci Jezusa Chrys-
tusa. Jako uczniowie Jezusa nieustannie stajemy pod krzyżem Golgoty 
i wyznajemy: „I za mnieś umarł, o mój Jezu miły!”  
 Ale uczniowie Jezusa nie zawsze zdawali sobie w pełni sprawę 
z tego, że ich Mistrz podjął swoją ostatnią pielgrzymkę do Jerozolimy, 
aby tam cierpieć i umrzeć za grzechy wszystkich ludzi. Zdawało się 
im, że Mesjasz, a w Jezusie widzieli przecież Chrystusa i wyznali to 
niedaleko Cezarei Filipowej ustami Piotra (Mk 8,16), nie może cierpieć 
i umrzeć, wszak Mesjasz według poglądów uczonych w Piśmie miał 
zaprowadzić ład na ziemi i wyzwolić Izraela z niewoli i okupacji 
rzymskiej. W ewangelii przeznaczonej na niedzielę Estomihi czytamy: 
„A Piotr wziął go na stronę i począł go strofować” (por. Mt 16,22). 
 Apostoł Piotr nie rozumiał dlaczego Jezus musiał umrzeć w Jerozo-
limie. Ewangelista Łukasz łączy rozmowę Jezusa z uczniami na temat 
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cierpienia z uzdrowieniem ślepego z Jerycha. Połączenie to nie jest 
przypadkowe. Autor trzeciej ewangelii synoptycznej pragnął nam dać 
do zrozumienia, że jak ów ślepy człowiek z Jerycha potrzebujemy 
uzdrowienia. Jedynie Jezus może otworzyć oczy duszy naszej, abyśmy 
wyraźnie zobaczyli i poznali cel i sens Jego śmierci krzyżowej. Pozna-
nie tajemnicy śmierci Jezusa dane jest nam przez słuchanie słowa Bo-
żego, ewangelii Jezusa o zbawieniu. Dlatego w niedzielę Estomihi 
czytana jest także ewangelia o Marii i Marcie, przez słowa której Duch 
Święty prowadzi nas do stóp Jezusa, abyśmy także my mieli udział 
w tej cząstce, która nikomu „nie będzie odjęta” (Łk 10,38-42). 
 Ale co to znaczy: rozumieć sens krzyżowej śmierci Jezusa? Czy 
ewangelia o zbawieniu w krzyżu i krwi Chrystusa jest jedynie wiedzą? 
Czy ma ona praktyczne zastosowanie? Ks. dr Marcin Luter powie-
dział, że teologia krzyża jest wiedzą praktyczną. Prowadzi do naśla-
dowania Chrystusa, przede wszystkim jest dążeniem do upodobnienia 
się do Chrystusa i naśladowania Jego miłości. Apostoł Paweł pisał: 
„Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie 
miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym” (l Kor 13, 
1). 
 W niedzielę Estomihi postawieni jesteśmy przez Ducha Świętego 
przed zwierciadłem wspaniałego hymnu apostoła Pawła na cześć mi-
łości. „Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, mi-
łość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, 
nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z nie-
sprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszyst-
kiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi” (l Kor 13,4-
7). 
 Kto pała taką miłością? Czy znajdziemy taką miłość w jakim-
kolwiek ludzkim sercu? Taką miłością otaczał ludzi jedynie Chrystus. 
Ona zaprowadziła Go na Golgotę. Naśladując Chrystusa w miłości 
i podążając za Nim, śpiewajmy:  

„Za Jezusem podążajmy,  
Naśladując Jego wzór!  
W świecie – z świata uciekajmy,  
Dążąc do niebieskich gór.  
Choć jesteśmy ziemianami,  
Według nieba musim żyć,    
Wiarą Pana swego czcić,           
Okazywać ją czynami;  
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Jezu drogi, Ty ją nieć,  
Ścieżką prawdy  
Sam nas wiedź”. 

 

* * *  
„Każde słowo Pisma Bożego można porównać do jakiegoś nasienia, 
które ma taką naturę, że gdy zostanie rzucone w ziemię, odnawia się 
i bujnie rozwija w kłos albo w jakąś inną postać swojego gatunku. 
A rozwija się tym pełniej, im więcej trudu doświadczony rolnik włoży 
w zasiewy albo im łaskawsza będzie dla nich żyzna ziemia”.  

Orygenes 

„Ponieważ różnica dotycząca Zakonu i Ewangelii wnosi wielkie i wy-
raźne światło do Pisma Świętego, przy pomocy której Słowo Boże mo-
że być właściwie rozdzielone, a prorockie i apostolskie pisma stosow-
nie wyjaśnione i rozumiane, to należy uważnie i starannie zachować 
i strzec w Kościele, by tych dwóch doktryn nie pomieszano z sobą i by 
Ewangelii nie zamieniono w Zakon. Przez to bowiem zasługa Chry-
stusa zostałaby zaciemniona, i zaniepokojone sumienia całkowicie 
pozbawione byłyby najpewniejszej pociechy (jaką mają w Ewangelii 
Chrystusa, czysto zwiastowanej, i jaką też zachowują w najcięższych 
pokusach przeciwko trwogom Zakonu)… Zwiastowaniem Zakonu jest 
wszystko to, co naucza o naszych grzechach i gniewie Bożym, jakkol-
wiek i kiedykolwiek to się dzieje. Zwiastowanie zaś Ewangelii jest 
takie, które ukazuje i przedstawia nic innego jak łaskę i życzliwość 
Boga i odpuszczenie grzechów w Chrystusie”. 

Formuła zgody 
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Środa Popielcowa 
Hasło tygodnia: Prochem jesteś i w proch się obrócisz. (1 Mż 3,19b) 
Psalm tygodnia: Ps 130 
Pieśń tygodnia: „Za Jezusem podążajmy…” (774); „Z głębokiej nę-

dzy…” (438) 
Biblijne teksty: I – Mt 6,16-21; II – 2 P 1,2-11; III – Jl 2,12-18(19); IV –

2 Kor 7,8-10(11-13a); V – Mt 7,21-23; VI – 2 Mż 32,1-
6.15-20. 

Myśl przewodnia: Pokuta jest odwróceniem od grzechu, a zwróceniem 
się ku bliźniemu 

 Środa Popielcowa rozpoczyna okres pasyjny, w którym myśli wie-
rzących kierują się na cierpiącego i umierającego na krzyżu Chrystusa. 
Wezwani jesteśmy do pokuty, wszak śmierć naszego Pana jest przez 
nas zawinioną. Chrystus umarł za nasze grzechy, abyśmy przez Jego 
krew zostali oczyszczeni.  
 Czym jest pokuta? Według nauki naszego Kościoła, pokuta nie jest 
sakramentem, chociaż przez pewien czas Reformatorzy zastanawiali się, 
czy jej za Kościołem średniowiecznym nie uznać za sakrament. Osta-
tecznie jednak przyjęto pogląd, że jest ona częścią chrztu. W Małym kate-
chizmie ks. Marcin Luter pyta: „Co więc znaczy takie chrzczenie wodą?”. 
I odpowiada na to pytanie: „Znaczy to, iż stary Adam w nas przez co-
dzienny żal i pokutę ma być utopiony i umrzeć ze wszystkimi grzecha-
mi i złymi pożądliwościami, natomiast ma codziennie wyłaniać się 
i powstawać nowy człowiek, który by w sprawiedliwości i czystości żył 
wiecznie przed Bogiem”. Jeśli zostaliśmy ochrzczeni w imię Trójjedyne-
go Boga, to naszym obowiązkiem jest codziennie walczyć z grzechami 
i za nie szczerze pokutować, wszak apostoł Paweł pisze: „Czy nie wie-
cie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zosta-
liśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest 
w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez 
chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili” (Rz 6,3.4).  
 Wittenberski Reformator w Artykułach szmalkaldzkich pisze: „Pokuta 
jest u chrześcijan czymś ciągłym i trwa aż do śmierci, ponieważ mocuje 
się ona z grzechem pozostałym w ciele przez całe życie, jak to ukazuje 
Paweł w Liście do Rzymian 7,23 i 8,2, mówiąc, że prowadzi bój z zako-
nem, który jest w jego członkach itd. – i to nie własnymi siłami, lecz 
darem Ducha Świętego, który przychodzi po odpuszczeniu grzechów 
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i codziennie oczyszcza z resztek grzechu, i wygania je, i zmierza do 
tego, by człowieka oczyszczać, czynić prawym i uświęcać”. A w Du-
żym katechizmie ks. Marcina Lutra czytamy: „Pokuta nie jest niczym 
innym, jak tylko powrotem i zbliżeniem się do chrztu – w tym celu, 
aby do tego, co się przedtem zaczęło, a od czego się odeszło, nawiązać 
i praktykować to”.  
 Stary Testament wielokrotnie wzywa nas do nawrócenia. 
Opisuje hańbę ludzkiego grzechu i daje przykłady szczerego 
żalu i pokuty za popełnione grzechy. Wspaniałym przykładem 
modlitwy pokutnej jest pełen żaru psalm 130: „Z głębokości wo-
łam do ciebie, Panie! Panie, wysłuchaj głosu mojego! Nakłoń uszu 
swych na głos błagania mego! Jeśli będziesz zważał na winy, Panie, 
Panie, któż się ostoi? Lecz u ciebie jest odpuszczenie, Aby się ciebie 
bano. W Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją. Oczekuje 
słowa jego. Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku, 
bardziej niż stróże poranku”.  
 Bóg przez proroka Joela wzywał lud izraelski do nawrócenia: „Na-
wróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzeka-
niu!”. Prorok tłumaczył też na czym polega nawrócenie i pokuta: 
„Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, 
swojego Boga”. Zewnętrzne znaki nie świadczą o prawdziwym żalu 
i chęci nawrócenia się do Boga, i związania się z Nim w życiu. Pan 
nasz, Jezus Chrystus także przestrzegał przed jawnym obnoszeniem 
się postem, który był częścią pokuty: „A gdy pościcie, nie bądźcie 
smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom poka-
zać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. 
Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby nie 
ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, 
a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Nie gromadźcie 
sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje 
podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani 
mól ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. 
Albowiem gdzie jest skarb twój tam będzie i serce twoje”.  
 Pokutujący ma obietnicę pojednania z Bogiem. Chociaż Joel powia-
da: „Kto wie, może pożałuje i zlituje się, i pozostawi błogosławień-
stwo”, to jednak apostoł Paweł pisze i zapewnia: „Bóg w Chrystusie 
świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam 
słowo pojednania” (2 Kor 5,19).  
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 Prawdziwa pokuta jest odwróceniem się od grzechu i zwróceniem 
się ku bliźniemu. „Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie 
do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który 
jest w niebie”. Prorok Izajasz wołał: „Czy to jest post, w którym mam 
upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się 
zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? 
Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest 
post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, 
że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych 
i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych 
bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodzie-
jesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz” (Iz 58,5-7). „Pokuta 
składa się z dwóch części: jedną jest skrucha, czyli bojaźń dręcząca 
sumienie świadomością grzechu, drugą – wiara, która się rodzi z ewan-
gelii lub rozgrzeszenia i ufa, że grzechy są odpuszczone dla Chrystusa, 
która sumienie pociesza i uwalnia od bojaźni. Potem nastąpić powinny 
dobre uczynki, będące owocem pokuty”– pisze Filip Melanchton 
w Wyznaniu augsburskim. 

„Z głębokiej nędzy, w grzechu mym  
Do Ciebie wołam, Panie!  
Ach, w miłosierdziu wielkim Swym  
Wysłuchaj me błaganie!  
Bo jeśli chcesz nasz każdy błąd  
Pod sprawiedliwy wziąć Swój sąd,  
Któż wtedy się ostoi?” 
 

* * *  
„Nie wstydźmy się wyznać Panu naszych grzechów. Jest wprawdzie 
upokorzeniem wyznawać swoje grzechy, ale upokorzenie to spulchnia 
ziemię, usuwa chwasty. (...) Jeżeli chcesz być usprawiedliwionym, 
wyznaj swój grzech. Rozwiązuje bowiem węzeł grzechów pokorne ich 
wyznanie”.  

Ambroży 
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Invocavit (1. Niedziela Pasyjna) 
Hasło tygodnia: Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabel-

skie.  (1 J 3,8) 
Psalm tygodnia: Ps 91,1-4.11.12 
Pieśń tygodnia: „Pozostań z  łaską Swoją…” (645);„Jezu zwycięstwo 

daj…” (678); „Kto się w opiekę…” (681) 
Biblijne teksty: I – Mt 4,1-11; II – Hbr 4,14-16; III – 1 Mż 3,1-19(20-

24); IV – 2 Kor 6,1-10; V – Łk 22,31-34; VI – Jk 1,12-
18. 

Myśl przewodnia: Chrystus daje zwycięstwo 

 Niedziela Invocavit jest pierwszą niedzielą okresu pasyjnego. Na-
zwa jej wywodzi się od słów introitu: „Wzywać mnie będzie, a Ja go wy-
słucham”. Teksty biblijne przeznaczone przez Kościół do czytania 
w niedzielę Invocavit nie mówią o pasji, cierpieniu i krzyżu Jezusa. 
Jest tak dlatego, że czas postu rozpoczynał w starożytnym Kościele 
okres przygotowania katechumenów do przyjęcia sakramentu chrztu.  
 Ewangelia starokościelna (Mt 4,1-11) przypomina kuszenie Jezusa 
na pustyni. Jakkolwiek byśmy tą ewangelię interpretowali, literalnie 
lub według jej ducha, mówi ona o początku drogi Jezusa, na której do 
samego końca zmagać się musiał z różnego rodzaju przeciwnościami 
i doświadczeniami. Taka też miała być droga katechumenów i taką 
w istocie jest ona w życiu każdego chrześcijanina. Jeśli chrzest jest ukrzy-
żowaniem z Chrystusem i aktualizuje się w codziennym umieraniu 
grzechowi i powstawaniu do nowego życia (por. Rz 6,3nn), to tym 
samym życie wyznawcy Chrystusa postrzegane być musi jako nie-
ustanne zmaganie się z mocami, które chcą odwieść wierzącego od 
Chrystusa i darowanego w Nim zbawienia.  
 Od początku ludzkości trwa bój między człowiekiem a złym, który 
pragnie odwieść człowieka od jego Stworzyciela i podporządkować go 
sobie. Historia kuszenia człowieka (1 Mż 3,1nn) w obrazowy sposób 
przedstawia zwycięstwo kusiciela nad człowiekiem, który dzięki pod-
szeptowi: „Będziecie jak Bóg” podporządkował sobie człowieka i skuł 
go w niewolę grzechu (por. Rz 5,21nn). Ale człowiek otrzymał Bożą 
obietnicę, że zwycięży złego (1 Mż 3,15). Jako niewolnik grzechu nie 
może sam zwyciężyć pana i mistrza kłamstwa. Ludzkość otrzymała 
w Chrystusie obiecaną pomoc. Bóg posłał Syna swojego w ciele poczę-
tym z Marii Panny, aby zniszczył On dzieła diabelskie (1 J 3,8). Chry-
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stus już na samym początku publicznej działalności dał odpór szata-
nowi, który chciał sobie samego Syna Bożego podporządkować. Każda 
pokusa: „Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się 
chlebem”; „Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bo-
wiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi 
swojej”; „To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon” 
miała na celu odwiedzenie Chrystusa od Jego drogi, która prowadziła 
do Jerozolimy, na krzyż, przez poniżenie ku chwale i wywyższeniu. 
I chociaż kusiciel musiał usłyszeć słowa: „Idź precz, szatanie!”, to jed-
nak nadal walczył on zawzięcie o tych, którzy zostali przez naszego 
Pana powołani do Królestwa Bożego. Ujawniają to słowa Jezusa: „Szy-
monie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak 
pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy 
się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich”.  
 Przez chrzest obdarowani zostaliśmy łaską zbawienia, która jest 
w Jezusie Chrystusie. Staje się ona naszą własnością przez wiarę, którą 
Duch Święty budzi w sercach naszych przez zwiastowaną ewangelię 
o krzyżu. Zły czeka abyśmy o niej zapomnieli i się jej wyparli. On krą-
ży w koło jak lew i czeka kogo by pochłonąć (1 P 5,8). Dlatego apostoł 
Paweł napomina nas: „abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali; 
(…) oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia”. Walcząc ze złym 
mamy być „sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, 
w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepoko-
jach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, 
w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nie-
obłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej; przez oręż sprawiedliwości 
ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez 
dobrą sławę; jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak 
znani, jako umierający a oto żyjemy; jako karani, a jednak nie zabici, 
jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogaca-
jący, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający”.  
 Naśladowanie Ukrzyżowanego nie jest związane z wygodnym 
życiem, lecz z dźwiganiem na co dzień krzyża. Chrystus nigdy nie 
obiecywał łatwego życia, lecz zmaganie się z licznymi przeciwnościa-
mi, ze złym, który atakuje gwałtownie tam, gdzie głoszona jest ewan-
gelia.  

„Myśmy przed Twoim się krzyżem zebrali,  
Świętym przymierzem połączył nas krzyż.  
Tobieśmy wiecznie swe serca oddali,  
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Przyjmij i w księgi żywota je wpisz! 
Kiedy nas pokus nawała oblęże,  
Ty do zwycięstwa Sam będziesz nas wiódł.  
W życiu i w śmierci przez Twoje oręże  
Pewnie z piekielnych wydrzemy się wrót”. 

 
* * *  

„Za nic mam cały świat, aż po krańce ziemi, za nic wszystkie króle-
stwa doczesne. Więcej sobie cenię śmierć w Chrystusie Jezusie, niż 
największe ziemskie królowanie. Szukam tylko Tego, który dla nas 
umarł; pragnę tylko Tego, który dla nas zmartwychwstał”. 

Ignacy Antiocheński 

„Jeśli czuję wyrzuty sumienia z powodu grzechu, wtedy podnoszę swoje 
oczy i spoglądam na miedzianego węża na krzyżu, na mojego umiłowa-
nego Pana Chrystusa. Tam znajduję inny grzech, różniący się od mojego 
grzechu, który mnie także oskarża i chce mnie pożreć. Tym innym grze-
chem jest jednak Chrystus, mój Pan, który dla nas został uczyniony grze-
chem, choć sam grzechu nie znał, abyśmy w Nim byli sprawiedliwością, 
którą Bóg uznaje. To ten grzech ma moc potępienia moich grzechów 
i odrzucenia i zniszczenia grzechów całego świata. Zatem mój grzech jest 
potępiony przez tamten grzech, to jest przez ukrzyżowanego Chrystusa, 
aby mnie już nigdy nie potępił. I chociaż znajduję śmierć w moim ciele, 
która zadaje mi cierpienia i śmierć, to jednak mam inną śmierć wobec tej 
śmierci, która jest śmiercią mojej śmierci, która ją znów krzyżuje i odrzu-
ca”. 

Marcin Luter  
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Reminiscere (2. Niedziela Pasyjna) 
Hasło tygodnia: Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy 

byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. 
(Rz 5,8) 

Psalm tygodnia: Ps 10,4.11-14.17-18 
Pieśń tygodnia: „Gdy bieda jest największa…” (419); „W najtrud-

niejszej dla nas chwili…” (435) 
Biblijne teksty: I – Mk 12,1-12; II – Rz 5,1-5(6-11); III – Mt 12,38-42; 

IV – Iz 5,1-7; V – J 8,(21-26a)26b-30; VI – Hbr 11,8-10. 

Myśl przewodnia: Chrystus znakiem łaski Bożej 

 Nazwa drugiej niedzieli pasyjnej – Reminiscere, wywodzi się z psal-
mu 25, z którego wyjęty jest introit, rozpoczynający nabożeństwo: 
„Pamiętaj o miłosierdziu Swoim, Panie”. Zgromadzeni w kościele ape-
lujemy do Boga, aby zechciał pamiętać o miłosierdziu swoim. Bóg już 
dawno temu odpowiedział na wołanie ludu swojego o miłość i łaskę. 
Bożą odpowiedzią jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i człowiek. 
Przypomina nam o tym hasło niedzieli: „Bóg daje dowód swej miłości ku 
nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” 
(Rz 5,8). Hasło to prowadzi nas na Golgotę, gdzie Chrystus położył 
życie swoje dla naszego zbawienia.  
 Nasze wołanie do Boga o miłosierdzie jest zawsze wołaniem za 
ojcami wiary, za ludem Bożym Starego Testamentu, nad którym Bóg 
się zmiłował, okazał miłosierdzie i chociaż był nic nie znaczącym na-
rodem wśród ludów całej ziemi, zawarł z nim łaskawe przymierze. 
Izrael był narodem wybranym i umiłowanym przez Boga. Bóg trosz-
czył się o swój lud, jak gospodarz o swoją winnicę. Ale potomkowie 
Jakuba nie zawsze okazywali Bogu wdzięczność. Dzieje Izraela są hi-
storią wierności Boga i niewierności ludu wybranego. Dlatego Izajasz 
zakończył swoją pieśń o winnicy Pana (Iz 5, 1-7) słowami: „Oczekiwał 
prawa, a oto – bezprawie; sprawiedliwości, a oto – krzyk”. Bóg wielokrotnie 
apelował do Izraela i napominał go przez proroków. Domagał się 
wierności, życia sprawiedliwego i owoców miłosierdzia. Izrael, cho-
ciaż był narodem wybranym, niejednokrotnie okrutnie obszedł się 
z posłańcami Bożymi. Chrystus przypomniał to słuchaczom swoim 
w przypowieści o dzierżawcach winnicy (Mk 12,1-12). On także był 
posłany do Izraela. Bóg przez Jezusa Chrystusa zaapelował jeszcze raz 
do swojego ludu wybranego, aby zechciał zaufać Mu i wypełniać Jego 
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wolę. Odpowiedzią na apel Boży było wołanie tłumu podburzonego 
przez faryzeuszów i saduceuszów: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!”(Łk 23, 
21).  
 Przywódcy narodu izraelskiego domagali się od Jezusa znaku (Mt 
12,38-42). Wiarę swoją chcieli budować na cudach, które miały ich 
przekonać, że Jezus jest Mesjaszem. Jezus uzdrawiał ludzi, głosił 
ewangelię o zbawieniu, lecz to ich nie przekonywało. Działalność Je-
zusa nie odpowiadała ich wyobrażeniom o Mesjaszu.  
 Wiara jest posłuszeństwem, przeto zawsze ci, którzy domagają się 
znaków, wystawiają Boga na próbę i kuszą Go. Jezus domagał się 
prawdziwej wiary, zaufania i bezwzględnego posłuszeństwa. Przeto 
żądających znaku nazwał rodem złym i cudzołożnym (Mt 16,4)). Dany 
im zostanie jedynie znak Jonasza. „Jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 
trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy 
noce” (Mt 12,40).  
 Czy Żydzi uwierzą w Jezusa, jako Chrystusa, gdy zobaczą Go na 
krzyżu? Jezus powiedział do nich: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, 
wtedy poznacie, żem Ja jest i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak 
mnie nauczył Ojciec mój” (J 8,28). Krzyż Chrystusa nie przemówił do 
Żydów. Nie poznali, że Jezus jest Chrystusem, a Jego krzyż ołtarzem, 
na którym Syn Boży złożył ofiarę ze swojego życia, abyśmy usprawie-
dliwieni z wiary w moc krzyża Golgoty, mieli pokój z Bogiem i żyli 
nadzieją otrzymania chwały Bożej w Królestwie Niebios (Rz 5,1.2).  
 Krzyż Golgoty jest znakiem posłania Jezusa do świata i miłosier-
dzia Bożego. Prosząc Boga pod krzyżem o miłosierdzie, wezwani je-
steśmy do wiary w Ukrzyżowanego, w której winniśmy naśladować 
Abrahama, Ojca wszystkich wierzących i ufających Bogu (Hbr 11,8-10). 
Abraham oczekiwał „miasta mającego mocne fundamenty, którego budow-
niczym i twórcą jest Bóg”. W Chrystusie, Bóg otworzył bramy tego mia-
sta. Do niego wiedzie nas we wierze przez Ducha Świętego, Pana i Po-
cieszyciela.  

„Utwierdź, Boże nas w twej wierze,  
Byśmy znając Twe przymierze,  
Z Twojej łaski się cieszyli  
I zbawienia pewni byli”.  

 
* * *  
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Oculi (3. Niedziela Pasyjna) 
Hasło tygodnia: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, 

nie nadaje się do Królestwa Bożego. (Łk 9,62) 
Psalm tygodnia: Ps 34,16-23 
Pieśń tygodnia: I za mnieś umarł…” (119); „Pomóż rozważać 

Panie…” (155) 
Biblijne teksty: I – Łk 9,57-62; II – Ef 5,1-8a; III – Mk 12,41-44; IV –

1 P 1,(13-17)18-21; V – Jr 20,7-11a(11b-13); VI –
1 Krl 19,1-8(9-13a). 

Myśl przewodnia: Na drodze za Jezusem 

 W obliczu Ukrzyżowanego, dzięki któremu przez chrzest i wiarę 
jesteśmy dziećmi Bożymi, woła do nas Duch Boży przez usta apostoła: 
„Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości”. 
Wołanie o naśladowanie Boga rozlega się w różnych częściach Pisma 
Świętego. Wszechmogący Bóg napominał lud izraelski: „Świętymi bądź-
cie, bo Ja jestem święty” (3 Mż 19,2). Będąc przez Chrystusa dziećmi tego 
samego Boga, nie wolno nam nigdy zapomnieć o tym napomnieniu 
i dlatego w mocy Ducha Bożego powinniśmy uświęcać nasze życie, 
aby zgodnie z pierwszą prośbą Modlitwy Pańskiej w nas i między nami 
święciło się imię Boże. Chrystus przypomina nam to napomnienie, 
ilekroć rozlega się Jego słowo: „Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebie-
ski doskonały jest” (Mt 5,48).  
 Apostoł Piotr w jednej z perykop niedzieli Oculi wspomina słowa 
Starego Testamentu, wzywające do świętości życia. Według niego uświę-
cenie życia polega na porzuceniu starego, grzesznego stylu życia: „Jako 
dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami 
władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który 
was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym”. 
Dlaczego to powinniśmy uczynić? Powodem jest krzyż i śmierć nasze-
go Pana. Krzyż powinien nas do tego motywować: „Żyjcie w bojaźni 
przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, 
srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, 
przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka 
niewinnego i nieskalanego”. 
 Skierowane do nas wezwanie do naśladowania Boga w miłości, Apo-
stoł Paweł uzasadnia chrystologicznie: „Chodźcie w miłości, jak i Chrys-
tus umiłował was, i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej 
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wonności”. A więc nasze naśladowanie Boga jest możliwe jedynie wte-
dy, gdy nieustannie patrzymy na Chrystusa, który jako początek i cel 
naszej wiary, prowadzi nas, przemienia i przeobraża na swoje podo-
bieństwo, abyśmy będąc do Niego podobni, byli naśladowcami Boga 
w miłości. Cokolwiek byśmy więc na temat naśladowania Boga i cho-
dzenia w miłości powiedzieli, zawsze nasze oczy zostają zwrócone na 
Chrystusa i Jego krzyż. A krzyż zawsze mówi nam to, co dzisiaj nam 
przypomina Apostoł, a mianowicie, że Chrystus umiłował nas i wydał 
samego siebie, jako dar i ofiara Bogu ku miłej wonności, a więc jako 
ofiara, w której Bóg miał upodobanie. Krzyż jest przeto wezwaniem do 
chodzenia w miłości, gdyż jako dzieci Boże, obmyte krwią Jezusa Chry-
stusa, nie mogą na miłość Bożą objawioną w Chrystusie odpowiedzieć 
inaczej, jak tylko miłością. Brak miłości w naszym życiu jest pogardą 
krzyża, choć nie wiem byśmy jak przysięgali, że Wielki Piątek jest dla 
nas najważniejszym świętem. A jako, że miłość jest również noszeniem 
własnego krzyża, dla chwały imienia Bożego, nikt nie może się cofnąć 
przed własnym krzyżem. I nie może on być rozumiany jako zadość-
uczynienie za nasze grzechy, lecz jako Boży sposób prowadzenia nas 
pod krzyż Golgoty, gdzie wszelki krzyż i doświadczenie nabiera wła-
ściwego znaczenia i sensu.  
 Powołanie na ucznia wymagało natychmiastowej decyzji i nie mo-
gło być mowy o jej odkładaniu. Królestwo Boże przyszło i odkładanie 
jego przyjęcia, albo – jak to wynika z przypowieści o wielkiej wiecze-
rzy (Łk 14,16-24) – ociąganie się z przyjęciem zaproszenia, oznaczało, 
że ociągający nie nadaje się do Królestwa Bożego. W rozumieniu uczo-
nych w Piśmie wszystkie rozpoczęte dzieła, ze względu na nakaz świę-
tości (3 Mż 19,2), musiały zostać zakończone. Dlatego, gdy w przypo-
wieści Jezusa o wielkiej wieczerzy zaproszeni wymawiali się: pojąłem 
żonę, kupiłem pole… gospodarz rozgniewał się na zaproszonych. 
A więc Królestwo Boże jest czymś absolutnie nadrzędnym. Powołanie 
do Królestwa jest bezwzględne. Należy wszystko pozostawić. Żadna 
czynność nie jest ważniejsza. Królestwa nie można dzielić z niczym. 
Trzeba wybrać pomiędzy pójściem za Jezusem, heroldem Królestwa, 
a umiłowaniem dóbr (por. Mt 19, 16-22; Mk 10,17-22; Łk 18,18-23). 
Słowa Jezusa: „Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie 
nadaje się do Królestwa Bożego” (Łk 9,62) nie pozostawiają cienia wąt-
pliwości, że na powołanie należy odpowiedzieć natychmiast, nie-
zwłocznie. A że żądanie natychmiastowego zerwania z dotychczaso-
wym życiem, środowiskiem, uwolnienie się od wszelkich światowych 
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więzów związane jest z głoszeniem Królestwa, wskazuje na to najwy-
mowniej odpowiedź Jezusa człowiekowi gotowemu pójść za Nim po 
pogrzebie ojca: „Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś 
Królestwo Boże” (Łk 9,60).  
  Wydawać się może, że ewangelia mówiąca o Jezusie, który usiadł 
w świątyni naprzeciw skarbnicy, do której wrzucano pieniądze nie 
wiąże się z ewangelią, która mówi o powołaniach. Jezus widząc nie-
wiastę, która wrzuciła do skarbnicy dwie drobne monety, powiedział 
do uczniów: „Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej 
do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im 
zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje 
utrzymanie”. Nie została ona wezwana, aby pójść za Jezusem, ale czy-
nem swoim pokazała, że jest blisko Boga i że gotowa dla Niego 
wszystko uczynić.  
 Tym, którzy poszli za Jezusem, czasem może się wydawać, że uczynili 
nieroztropnie, bo droga za Jezusem jest ciernista. Skarga Jeremiasza może 
się więc znaleźć w ustach niejednego wyznawcy Chrystusa: „Stałem się 
pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie. Gdyż ilekroć przemawiam, 
muszę krzyczeć i wołać: Gwałt i zniszczenie! I tak słowo Pana stało mi się hań-
bą i pośmiewiskiem na co dzień”. To jest ludzkie, ale na drodze za Jezusem 
nie może być tylko skargi cierpiącego serca, lecz powinno rozlegać się 
na niej uwielbienie dla Boga: „Śpiewajcie Panu, chwalcie Pana, gdyż wyba-
wił duszę biednego z mocy złośników”.  

„Duszo, drogo odkupiona, bądźże Panu poświęcona! 
Wielbij wieczną miłość Jego, grzech gładzący świata tego. 
Przybij swe do krzyża złości, odtąd żyj w świątobliwości”. 

 
* * *  

„Liczne i wielkie są dobrodziejstwa Boże, które dla zbawienia naszego 
szczodrobliwa i hojna łaskawość Boga Ojca i Chrystusa świadczyła 
i świadczy ustawicznie. Dla ratowania nas i ożywienia Ojciec Syna 
posłał, aby mógł nas odnowić. Posłany Syn zechciał stać się i nazywać 
Synem Człowieczym, aby nam udzielić godności synów Bożych. Uni-
żył się, aby pogrążony w upadku lud podnieść: Zraniony został, aby 
nasze rany uleczyć. Sam usługiwał, aby sługi na wolność wyprowa-
dzić, sam śmierć podjął, aby śmiertelnikom nieśmiertelności udzielić”. 

Cyprian 
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Laetare (4. Niedziela Pasyjna) 
Hasło tygodnia: Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie ob-

umrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, 
obfity owoc wydaje.  (J 12,24) 

Psalm tygodnia: Ps 84,6-13 
Pieśń tygodnia: „Jezu, ma radości...” (287);  „Jezusa umęczenie...” 

(120) 
Biblijne teksty: I – J 12,20-26; II – 2 Kor 1,3-7; III – J 6,55-65; IV – Flp 1,

15-21; V – J 6, 47-51; VI – Iz 54,7-10.  

Myśl przewodnia: Chcemy Jezusa widzieć 

 Hasło niedzieli Laetare: „Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do zie-
mi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity 
owoc wydaje” mówi o „cudzie”, który ma miejsce każdego roku wiosną 
i latem, w czasie siewu i żniwa. W każdym ziarenku tkwi siła życia. Wy-
zwala się ona, kiedy ziarno wrzucone zostanie do wilgotnej ziemi. Tam 
kiełkuje i po czasie wzrostu oraz dojrzewania przynosi plon.  
 Chrystus był ziarnkiem, które ręką Bożą zostało wrzucone w świat. 
Dostrzegano, że działalność Jezusa przynosiła plon. Dzięki Jezusowi 
ślepi odzyskiwali wzrok, chromi chodzili, trędowaci zostawali oczysz-
czeni. Wielu więc szło za Jezusem. Także Grecy, którzy pielgrzymowali 
do Jerozolimy chcieli zobaczyć Jezusa, bowiem Jego sława przekro-
czyła granice Palestyny. Podeszli więc oni do Filipa i powiedzieli mu: 
„Chcemy Jezusa widzieć”. Poszedł więc Filip i powiedział o tym An-
drzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi o prośbie Greków. 
Na prośbę Greków Jezus powiedział: „Nadeszła godzina, aby został 
uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarn-
ko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem 
zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”.  
 Nadszedł czas uwielbienia Jezusa. Nie będzie ono jednak takie, jakim 
wyobrażali je sobie uczniowie. Chrystus nie zostanie uwielbiony w sła-
wie i chwale, lecz w poniżeniu. Chrystus zostanie wywyższony na 
krzyżu. Wittenberski Reformator dlatego pisał: „Ponieważ ludzie nad-
użyli poznania Boga przez Jego dzieła, Bóg zechciał, by odtąd pozna-
wano Go przez cierpienie, i zechciał odrzucić ową mądrość w sprawach 
niewidzialnych; (zechciał też), by w ten sposób ci, którzy nie czcili Boga 
objawionego w dziełach, czcili Go ukrytego w cierpieniu (...), by w ten 
sposób nikomu już nie wystarczyło i nie przynosiło pożytku poznanie 
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Boga w chwale i majestacie bez poznawania Go w uniżeniu i hańbie 
krzyża”. Chrystus przeszedł przez hańbę krzyża, chociaż był bez winy. 
Ale poddał się woli Bożej, aby przez śmierć przynieść owoc zbawienia.  
 Bóg zawsze prowadzi swoje sługi przez poniżenie ku wywyższe-
niu. Naród izraelski, który Bóg sobie wybrał, niejednokrotnie i to z wła-
snej winy, musiał przejść przez cierpienie i poniżenie, aby zrozumiał 
swoje błędy i mógł odnowić swoje życie z Bogiem. Dlatego prorok 
czasów niewoli babilońskiej w imieniu Boga wołał: „Na krótką chwilę 
porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie 
gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości 
zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel”.   
 Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus, wcielone Słowo, pełen troski 
o nasze zbawienie powiedział: „Ja jestem chlebem żywym” oraz „Zapraw-
dę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny”. Pan 
Jezus przedstawia się nam w tym słowie jako chleb i dawca żywota 
wiecznego. Panem życia według Starego Testamentu jest jedynie Bóg. 
Słowa Jezusa musiały więc wywołać oburzenie wśród słuchaczy Mi-
strza z Nazaretu. I tak się stało. Nawet niektórzy z uczniów Jezusa, 
słysząc słowa swojego Nauczyciela: ,,Ja jestem chlebem żywym”, opuścili 
Jezusa, gorsząc się Jego słowami. Wielu w słowach Jezusa dostrzegało 
bluźnierstwo. Jednakże Pan Jezus był zapowiedzianym przez księgi 
Starego Testamentu Mesjaszem. W Nim zostało dane człowiekowi no-
we objawienie. Jako Syn Boży, miał prawo powiedzieć: „Ja jestem chle-
bem żywota”. Mógł domagać się wiary w siebie. Ale to oznaczało rów-
nież zmianę w kontaktach Bóg – człowiek. Człowiek, dzięki przyjściu 
Syna Bożego, chociaż pozostał grzesznikiem, postawiony został cał-
kowicie w nowej sytuacji. Polega ona na tym, że wszechmocny Bóg 
w Jezusie Chrystusie, przez Jego poczęcie i narodzenie, śmierć na Gol-
gocie i zmartwychwstanie, wkroczył w szarzyznę życia człowieczego. 
W Chrystusie ukrzyżowanym dane zostało człowiekowi wszystko, co 
potrzebne jest do zbawienia. Został dany Zbawiciel. Dana i wskazana 
została człowiekowi droga, której na imię Jezus. Dany został duchowo 
umierającemu człowiekowi pokarm. To obdarowanie człowieka no-
wymi, zbawiennymi darami wymaga wiary człowieka. Człowiek, aby 
mógł żyć i osiągnąć wyznaczony mu cel, musi uwierzyć w Bożą łaskę 
i zmiłowanie, w Boże dary, a więc w Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć 
i krzyż. To wszystko skupia się w krzyżu Golgoty i z krzyża wychodzi. 
 Co człowiek powinien uczynić wobec tak wielkiej dobroci i łaski 
Bożej, która objawiła się w Jezusie Chrystusie?  
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 Postawa apostoła Pawła daje nam odpowiedź na powyższe pytanie. 
Paweł błogosławił Boga za krzyż Chrystusa, za doświadczenia, które 
go spotykały na jego drodze misyjnej i cierpienia, które spotykały wy-
znawców Jezusa. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza 
nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek 
utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza” .  

„Ma wiara mnie zbliża,  
Baranku, do krzyża,  
Do Twoich ran!  
We krwi, co z nich płynie,  
Mój grzech niech zaginie,  
Bym w śmierci dolinie  
Miał błogi stan”. 
 

* * *  
„Jak – zapytasz – dokonuje Bóg naszego zbawienia? W jaki sposób nastę-
puje ta naprawa? Słuchając tego Boskiego i z Bożych obietnic najgodniej-
szego postanowienia, zważcie to roztropnie i mądrze! Pełne bowiem mą-
drości, owszem najpełniejsze, są te rzeczy i przewyższają one bardzo 
wszelką mądrość. Ten, który na początku stworzył człowieka na swój 
obraz, nie dlaczego innego chce go zbawić i swój obraz przywrócić, jeno 
sam z natury staje się człowiekiem i własny obraz czyni swym odzieniem. 
Dlatego rzeczy nie zmieszane mieszają się, bez zmiany zlane jedne i dru-
gie pozostają całe i proste, z natury swej rozłączone łączą się, rzeczy bo-
skie stają się ludzkimi i ludzkie boskimi. Stąd Słowo Boże, pozostając 
Bogiem i Słowem Bożym, łączy się z materią. Stąd niestworzony, przez 
Boga niestworzonego zrodzony, pozostając niestworzonym, zostaje stwo-
rzony. Najwyższy głoszony jest jako niski, niewidzialny dla oczu staje się 
widzialnym, nie mogący być dotknięty staje się dotykalny, niecielesny 
przychodzi jako cielesny, bezcielesny jako mający ciało, nie podlegający 
cierpieniom jako poddany cierpieniom; z natury nieśmiertelny głoszony 
jest jako śmiertelny, aby podległą cierpieniu i śmiertelną naturę ludzką 
doprowadzić do blasku nieśmiertelności i niecierpiętliwości i nieprzyja-
zną Bogu, zbuntowaną, pojednać z Bogiem Ojcem”. 

Sofroniusz z Jerozolimy 
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Judica (5. Niedziela Pasyjna) 
Hasło tygodnia: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby 

służył i oddał życie swoje na okup za wielu. (Mt 20,28).   
Psalm tygodnia: Ps 43 
Pieśń tygodnia: Tysiąckrotnie pozdrowiony... (165); W krzyżu cier-

pienie… (167); Wzgardzony i opuszczony… (168) 
Biblijne teksty: I – Mk 10,35-45; II – Hbr 5,7-9; III – 1 Mż 22,1-13; 

IV – 4 Mż 21,4-9; V – J 11,47-53; VI – Hbr 13,12-14. 

Myśl przewodnia: Na drodze za Jezusem 

 W 5 Niedzielę Pasyjną, zwaną Judica, nabożeństwo rozpoczyna się 
od słów introitu: „Bądź sędzią moim, Boże” (Ps 43,1). Na niedzielę tą 
wyraźnie pada cień krzyża Golgoty. Po introicie ksiądz nie śpiewa jak 
dotąd: „Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”, lecz 
od razu podejmuje wraz ze zgromadzonym ludem modlitewne woła-
nie: „Kyrie eleison” (Panie zmiłuj się).  
 Hasło niedzieli: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz 
aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu”, wskazuje na Chrystusa, 
Syna Człowieczego, który idąc do Jerozolimy, gotowy jest położyć 
życie swoje na ołtarzu krzyża, aby przez cierpienie, śmierć i niewinnie 
przelaną swoją krew, zbawić upadłą, grzeszną i godną potępienia 
ludzkość. Hasło niedzieli Judica – to słowa Chrystusa Pana, poprzez 
które pragnie nam Zbawiciel nasz przypomnieć, że śmierć Jego na 
krzyżu jest okupem złożonym za wielu, to znaczy za wszystkich ludzi, 
których Bóg umiłował i postanowił wyrwać z niewoli grzechu i śmier-
ci, obdarzyć wolnością wiary i zbawienia wiecznego. Życie Jezusa 
Chrystusa było służbą dla człowieka i pozostanie nią na wieki, chociaż 
ukrzyżowany Zbawiciel nasz wstał z martwych i zasiadł po prawicy 
Bożej. Teksty biblijne przeznaczone przez Kościół do czytania i rozwa-
żania w piątą niedzielę pasyjną, mają za zadanie nie tylko prowadzić 
pod krzyż Chrystusa, ale pod krzyżem naszego Pana dopomóc nam 
zrozumieć tajemnicę krzyża i śmierci Chrystusa, Syna Bożego, którego 
Bóg za nas grzechem uczynił (por. 2 Kor 5,21).  
 Kościół nakazuje nam także myśleć o próbie ufności i posłuszeń-
stwa Abrahama, o drodze ojca naszej wiary do ziemi Moria, gdzie miał 
on złożyć w ofierze swojego syna, Izaaka (1 Mż 22,1-13). Duch Boży 
wzywa nas również do zastanowienia się nad niewiernością ludu izra-
elskiego, jego szemraniem i niezadowoleniem z powodu braku chleba 
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i wody na pustyni, nad karą Bożą i ratunkiem danym tym, którzy 
z wiarą spoglądali na miedzianego węża wywyższonego na pustyni 
(4 Mż 21,4-9; por. J 3,14.15). Ta refleksja prowadzi na Golgotę, wszak 
doświadczenie wiary Abrahama powinniśmy odczytać nie tylko jako 
Boże pouczenie i naukę, jak dźwigać za Chrystusem własny krzyż 
i znosić wszelkie doświadczenie, ale również jako wskazanie poprzez 
ofiarę dziedzica obietnic Bożych, Izaaka, na doskonalszą ofiarę, która 
po wielu wiekach w Wielki Piątek złożona została na Golgocie. Nad 
Izaakiem położonym na ołtarzu ofiarnym, rozległo się słowo anioła 
Pańskiego: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że 
boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego”. 
Na krzyżu Golgoty zaś musiało się rozlec Jezusowe: „Wykonało się” 
(J 19,30). Ofiara z syna Abrahama, jako jednego z nas, nie mogła być 
okupem za wielu. Jedynie ofiara Syna Bożego uczyniła zadość Bogu za 
grzechy nasze. I dlatego spojrzenie z wiarą na krzyż Golgoty jest ra-
tunkiem. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Bóg wywyższył 
swojego Syna na krzyżu, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale 
miał żywot wieczny (J 3,14.15).  
 Chrystus przyszedł na świat, nie dlatego, aby Mu służono, lecz aby 
służył i życie swoje oddał na okup za grzesznych ludzi. Wezwani jeste-
śmy przez Pana naszego do naśladowania Go w noszeniu krzyża. 
Nieść swój własny krzyż, znaczy między innymi służyć bliźnim. Życie 
nasze, jako wyznawców Jezusa Chrystusa powinno być nieustanną 
ofiarą składaną Chrystusowi przez usługiwanie małym i wzgardzo-
nym przez wielkich tego świata. W rodzinie Chrystusa, w Kościele 
Bożym, obowiązuje inna skala wartości, aniżeli w otaczającym nas 
świecie. Kto chce być wielki w Królestwie Bożym, musi się stać sługą. 
Porządek ten został ustalony przez Jezusa, gdy Jan i Jakub, synowie 
Zebedeusza, prosili Go, aby dane im było zasiąść po prawicy i lewicy 
w Królestwie Jego chwały (Mk 10,35-45).  
 W naśladowaniu Chrystusa w służbie dla bliźniego, nieustannie 
winniśmy dążyć do doskonałości. Służyć, znaczy być posłusznym woli 
Bożej. Mistrzem posłuszeństwa jest Jezus Chrystus, który chociaż był 
Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa przez cierpienie. W naśla-
dowaniu posłuszeństwa Pana naszego, przeobrażani jesteśmy przez 
Ducha Świętego na kształt i obraz ukrzyżowanego Chrystusa, dosko-
nałego w posłuszeństwie i służbie dla grzesznej ludzkości. Wiara wy-
raża się w posłuszeństwie. Taką była wiara Abrahama i innych wiel-
kich mężów Bożych. Chrystus przez swoje posłuszeństwo stał się 
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sprawcą zbawienia tych, którzy w Niego wierzą i są Mu posłuszni 
(Hbr 5,7-9). Chrystus wzywając nas do doskonałości: „Bądźcie doskonali, 
jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,48), nakazuje nam dosko-
nalić się w posłuszeństwie i w noszeniu brzemion codziennej służby 
dla bliźniego. Posłuszeństwo jest szkołą doskonałości.  

„Wyryj krwawe rany Swoje,  
Zbawicielu w sercu mym,  
Bym przez całe życie moje  
Miał je przed obliczem swym,  
Tyś największe dobro me,  
Do którego serce lgnie.  
Szczęsnym, gdy u stóp Twych stoję  
I Twą łaską duszę poję”. 
 

* * *  
„Prawdą jest też, że w życiu Jezusa i w historii Jego męki rozgrywa się 
zarazem po prostu życie człowieka. Pomyślcie tylko o wielkich dzie-
łach sztuki chrześcijańskiej, o Grünewalda wizji Cierpiącego na krzyżu 
aż po mniej utalentowane próbki z tak zwanych Dróg Męki pobożno-
ści katolickiej - to wszystko także jest człowiek w swej udręce, zapada-
jący stopniowo w trudy ciężkich prób, pokonania i w końcu śmierci. 
Lecz również jeśli patrzeć od tej strony, nie jest to po prostu człowiek 
w swej niedoskonałości, nękany jako istota śmiertelna przez to, że nie 
jest Bogiem. Wszak postać cierpiącego Jezusa to postać osoby skazanej 
i ukaranej. Już od samego początku przyczynę cierpienia Jezusa sta-
nowi prawna akcja Jego ludu, uwidaczniająca się w końcu jaskrawo. 
Postrzegają w Nim rzekomego Mesjasza, różnego od tego przez nich 
oczekiwanego. Z tego względu ich jedyną reakcją może być protest 
przeciwko Jego roszczeniom. Proszę pomyśleć o nastawieniu faryze-
uszy aż po Sanhedryn: tam zapada wyrok. Ten wyrok przedstawiony 
zostaje ziemskiemu sędziemu i wykonany przez Piłata. Ewangelie 
kładą nacisk właśnie na ten akt prawny. Jezus jest Oskarżonym, Ska-
zanym i Ukaranym. W tym oto akcie prawnym ujawnia się bunt czło-
wieka przeciwko Bogu”.  

Karol Barth  
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Palmarum (6. Niedziela Pasyjna) 
Hasło tygodnia: Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto 

weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (J 3, 14.
15) 

Psalm tygodnia: Ps 69,2-4.8-10.21b.22.30 
Pieśń tygodnia: „Wejdź już do nas…” (166); „Wzgardzony i opusz-

czony…”(168) 
Biblijne teksty: I – J 12,12-19; II – Flp 2,5-11; IV – Iz 50, 4-9; III – Mk 14,

3-9; V – J 17, 1(2-5)6-8; VI – Hbr 12,1-3. 

Myśl przewodnia: Oto król twój przychodzi 

 Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień. Wydarze-
nia, o których mówią Niedziela Palmowa oraz Wielki Piątek, stanowią 
rzadko spotykany kontrast wydarzeń i nastrojów. Wjazdowi Jezusa do 
Jerozolimy – o którym mówi ewangelia starokościelna – towarzyszył 
entuzjazm tłumu, szał radości, podniosłe śpiewy: „Hosanna! Błogosła-
wiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela!”. W Wielki Piątek 
nastroje tych samych ludzi diametralnie się zmieniły. Ostatnim chwi-
lom życia Jezusa towarzyszyła nienawiść, groźne pomruki tłumu, zło-
wrogi krzyk: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!”.   
 Wydarzenia, o których mówi Niedziela Palmowa zostały zapowie-
dziane przez proroka: „Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przycho-
dzi, siedząc na źrebięciu oślicy”. Wielu mogło się więc wydawać, że nad-
szedł czas triumfu, zwycięstwa Izraela nad wszystkimi wrogami. Ale 
rychło okazało się, że Ten, w którym widziano zapowiedzianego Me-
sjasza, dał się pojmać i zbliża się już Jego koniec. Czy był oszustem?  
 Jezus inaczej patrzył na swój koniec, aniżeli tłum wiwatujący i śpie-
wający: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, 
król Izraela!”. Wszystko musi się spełnić, co w swojej mądrości założył 
Bóg. Obok słów: „Oto król twój przychodzi”, Stary Testament zna jeszcze 
inne słowa, które dotyczą Mesjasza: „Wszechmogący Pan otworzył moje 
ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiałem 
tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy 
nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem”. Cokolwiek już o tych słowach 
napisano, Jezus odniósł je do siebie. I one spełniły się w ostatnich go-
dzinach życia naszego Zbawiciela.  
 Jak bardzo odmienne było spojrzenie Jezusa na swoją drogę życia 
od spojrzenia tych, którzy Mu towarzyszyli, a więc Jego uczniów i tłu-
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mu, świadczy wspaniała modlitwa Jezusa, którą przywykło się nazy-
wać modlitwą arcykapłańską: „Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna 
swego, aby Syn uwielbił ciebie; jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby 
dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wiecz-
ny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, które-
go posłałeś. Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, 
abym je wykonał; a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, 
którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię twoje ludziom, 
których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa two-
jego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi; albowiem 
dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od 
ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś”. Godzina doświadczenia 
i krzyża, to była dla Jezusa godzina wywyższenia i uwielbienia. W niej 
spełniło się to, co Bóg w swojej woli zaplanował, a więc zbawienie 
człowieka, którego umiłował, bo jest Jego stworzeniem. I w tej godzi-
nie doświadczenia Jezus nie zapomniał o swoich uczniach. Modlił się 
za nimi i prosił swojego Ojca niebieskiego, aby poznali, że On, Syn 
Boży został posłany i dany dla ich zbawienia, wyzwolenia z grzechu 
i mocy złego.  
 Uczniowie, kiedy zbliżał się dzień śmierci ich Mistrza, nie umieli 
czytać znaków. Kiedy w Betanii, w domu Szymona trędowatego, pew-
na niewiasta przyszła i wylała na nogi Jezusa drogocenny olejek, nie-
którzy z uczniów gorszyli się z tego i mówili: „Przecież można było ten 
olejek sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim”. Jezus ten 
gest miłości odczytał zupełnie inaczej: „Zostawcie ją; czemu jej przykrość 
wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubo-
gich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, 
mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła; uprzedziła 
namaszczenie ciała mego na pogrzeb”. Uczniowie Jezusa dopiero później 
zrozumieli wiele z tego, co było o ich Nauczycielu powiedziane w Sta-
rym Testamencie i co z Nim przeżyli na wspólnej drodze życia.  
 Droga Jezusa, Syna Bożego – to droga od chwały, którą miał zawsze 
u Ojca do poniżenia i wywyższenia. To o niej mówi starochrześcijański 
hymn chrystologiczny, który dla nas zachował apostoł Paweł: „Takiego 
bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który 
chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być rów-
nym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podob-
ny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie 
i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce 



Palmarum 

 113 
 

go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na 
imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby 
wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Oj-
ca”. 
 Niedziela Palmowa nakazuje nam towarzyszyć Jezusowi na Jego 
ostatniej drodze. Mamy patrzeć na Jezusa. Autor Listu do Hebrajczyków 
napomina nas: „Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, 
złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale 
w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela 
wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie ba-
cząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, 
który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie 
upadli na duchu, utrudzeni”.  

„Chcemy do śmierci być Tobie oddani, 
Chcemy należeć do wiernych Twych rzesz, 
Bo nas prowadzisz do pewnej przystani, 
Bo nas do zwycięstw i chwały swej zwiesz”. 
 

* * *  
„Ewangelista podaje te słowa (Mt 21,4) dlatego, abyśmy dostrzegli, że 
Chrystus przyszedł nie ze względu na nasze zasługi, ale by Bóg okazał 
się prawdziwy, zważywszy, że został On obiecany dawno temu, zanim 
myśmy nastali, do których On przyszedł. I jak Bóg z tylko łaski obiecał 
ewangelię, tak też obietnicę tę wypełnił, by okazać swoją prawdę, że 
dotrzymuje tego, co obiecał. W ten sposób jesteśmy zachęceni do ufne-
go budowania na Jego obietnicy, gdyż On ją spełni. I to jest jedno 
z miejsc w Piśmie, w których jest obiecana ewangelia, o czym św. Pa-
weł mówi w Rz 1, 2.3: Bóg ewangelię przedtem zapowiedział przez 
swoich proroków w Piśmie Świętym o swoim Synu Jezusie Chrystusie. 
I słowa te nie mówią: Głoście o córce syjońskiej – jakoby należało o niej 
wierzyć – że ma Chrystusa, ale one są zwrócone do niej samej, aby 
sama uwierzyła i nie wątpiła, że stanie się z nią tak, jak mówią te sło-
wa. I wiara która może się nazwać wiarą chrześcijańską jest wiarą bez 
wszelkiego wahania, że Chrystus stał się tym człowiekiem nie tylko 
dla św. Piotra i innych świętych, ale też dla ciebie, a nawet dla ciebie 
więcej niż dla wszystkich innych”. 

Marcin Luter 
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Wielki Czwartek  
Hasło dnia: Pamiętnymi uczynił cuda swoje, łaskawy i litościwy jest 

Pan. (Ps 111,4) 
Psalm dnia: Ps 111 
Pieśń dnia: „Podnieśmy wszyscy społem…” (407); „Zbliżmy się 

do Chrystusa Stołu…” (413) 
Biblijne teksty: I – J 13,1-15(34.35); II – 1 Kor 11,23-26; III – Mk 14,17-

26; IV – 1 Kor 10, 16.17; V – 2 Mż 12,1.3.4.6.7.11-14; 
VI – Hbr 2,10-18. 

Myśl przewodnia: Kielich błogosławieństwa i chleb, który łamiemy, 
jest społecznością ciała Chrystusowego 

 Wielki Czwartek obchodzimy na pamiątkę ustanowienia przez na-
szego Pana, Jezusa Chrystusa sakramentu ołtarza. Ewangeliści Mate-
usz, Marek, Łukasz oraz apostoł Paweł zgodnie piszą, że Jezus „tej 
nocy, której był wydany”, „wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im, 
i rzekł: Bierzcie to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował dał im 
i pili z niego wszyscy. I rzekł im: To jest krew moja nowego przymierza, która 
się za wielu wylewa” (Mk 14, 22-24; por. Mt 26,26-28; Łk 22,19-20; 1 Kor 
11,24.25). Ustanowienie przez Chrystusa pamiątki swojej śmierci miało 
miejsce w czasie wieczerzy paschalnej, którą pobożni Żydzi obchodzili 
każdego roku 14 nizana. W tym dniu ojciec gromadził wokół stołu 
swoją rodzinę i zgodnie z nakazem Boga wspominał dzień wyjścia 
potomków Jakuba z niewoli egipskiej (2 Mż 12,1nn). Bóg w Egipcie 
powiedział do Mojżesza i jego brata, Aarona: „Dzień ten będzie wam 
dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana; będziecie go 
obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne”.  
 Jezus posłuszny poleceniu Boga, wraz z uczniami, tworząc nową 
rodzinę opartą na fundamencie ewangelii, obchodził święto paschy, 
wspominając wybawienie ludu izraelskiego z niewoli faraona. Ale 
ratunek z niewoli egipskiej i obchodzona co roku pascha, były jedynie 
cieniem tego, co miało się wydarzyć nazajutrz na Golgocie. Śmierć 
Jezusa na krzyżu jest bowiem wydarzeniem zbawczym, sięgającym 
w przeszłość i przyszłość oraz obejmującym grzeszną ludzkość wszech-
czasów. Jak Bóg nakazał ludowi swojemu obchodzić pamiątkę wyba-
wienia z niewoli faraona, tak Chrystus polecił uczniom swoim obcho-
dzić pamiątkę swojej śmierci w wieczerzy świętej. Łamanie chleba i pi-
cie z jednego kielicha jest wspominaniem śmierci Pańskiej. Apostoł 
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Paweł pisał: „Ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską 
zwiastujecie, aż przyjdzie” (1 Kor 11,26). W wieczerzy Pańskiej rozdzie-
lane są owoce krzyżowej śmierci Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, 
a więc odpuszczenie grzechów, żywot wieczny i zbawienie. Pan nasz 
podczas ostatniej wieczerzy łamiąc i błogosławiąc chleb powiedział: 
„To jest ciało moje za was wydane” (1 Kor 11,24). Zgodnie z biblijnym 
zrozumieniem znaku, znak uobecnia to, o czym mówi. W wieczerzy 
świętej jest więc obecne ciało i krew Jezusa Chrystusa oraz dane jest 
spożywającym z wiarą Chrystusowe ciało i pijącym krew Zbawiciela 
oczyszczenie od wszelkiego grzechu. Pan nasz powiedział: „Kto spoży-
wa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny” (J 6,54), a Jego uczeń 
umiłowany napisał: „Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego 
grzechu” (1 J 1,7b). Chociaż w wieczerzy Pańskiej sam Chrystus rozdzie-
la wierzącym dary zbawienia, wywalczone przez Niego na Golgocie, to 
jednak wieczerza Pańska nie jest powtórzeniem krzyżowej ofiary Syna 
Bożego, gdyż autor Listu do Hebrajczyków wyraźnie uczy: „Chrystus 
wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną 
krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia” (Hbr 9,12), „Chrystus raz 
ofiarowany, aby zgładzić grzech wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grze-
chu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują” (Hbr 9,28) oraz „Jesteśmy 
uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Hbr 10, 
10).  
 W wieczerzy Pańskiej z rąk samego Chrystusa otrzymujemy Jego 
prawdziwe ciało i prawdziwą krew przelaną na Golgocie. Ciało i krew 
Chrystusa Pana otrzymujemy pod postacią chleba i wina. Apostoł Pa-
weł pisał bowiem: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie 
jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest 
społecznością ciała Chrystusowego?” (1 Kor 10,16). Ks. dr Marcin Luter te 
słowa Wielkiego Apostoła nazwał radością i koroną serca. W nich zna-
lazł bowiem potwierdzenie swojej interpretacji słów: „To jest ciało mo-
je”, „To jest krew moja” w sensie realnej i substancjalnej obecności ciała 
i krwi Chrystusa Jezusa w świętej wieczerzy.  
 Wierzymy, że ciało i krew Jezusa Chrystusa, Pana naszego są real-
nie i substancjalnie obecne w chlebie i winie ustanowionego przez 
Chrystusa sakramentu ołtarza. Dzięki tej obecności, uczestniczenie 
w wieczerzy Pańskiej posiada dla wierzących wielką wartość. Jedynie 
też wierzący otrzymują dary krzyża Chrystusowego. Niewierzący oraz 
ci, którzy nie doświadczają swojego serca, spożywają także ciało i krew 
Chrystusa, lecz nie ku zbawieniu, ale na sąd, gdyż apostoł Paweł pisał: 
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„Ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie 
ciała i krwi Pańskiej” (1 Kor 11, 27).  
 Bóg w Starym Testamencie upamiętnił cuda swoje. Pamiątkę krzy-
żowej śmierci Chrystusa obchodzimy w wieczerzy świętej. Aby śmierć 
Chrystusa na Golgocie nie była dla nas daremną, winniśmy nieustan-
nie szukać społeczności z Chrystusem, naszym Zbawicielem w ustano-
wionym przez Niego sakramencie ołtarza, gdyż kto spożywa Jego 
ciało, ma żywot, kto zaś nie spożywa ciała i nie pije krwi Jego, nie ma 
żywota w sobie (por. J 6,53-56).  

„Podnieśmy wszyscy społem  
Ku Bogu zgodną myśl  
I patrzmy przed tym stołem  
Na Syna Jego krzyż:  
Za dobrodziejstwa wszelkie,  
O Boże, chwałę, cześć  
I dziękczynienie wszelkie  
Dziś Tobie chcemy nieść”.  
 

* * *  
„Co to jest sakrament ołtarza? Jest to prawdziwe ciało i prawdziwa 
krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, pod chlebem i winem nam 
chrześcijanom do spożywania i picia przez samego Chrystusa ustano-
wione”. 

Marcin Luter  

 „Nasza wiara nie czyni Sakramentu, lecz tylko pewne Słowo i usta-
nowienie wszechmogącego Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystu-
sa to sprawia. Słowo Pana wszak działa i trwa w Kościele, więc ani 
z powodu godności czy niegodności sługi, ani z powodu niewiary czy 
zdolności spożywającego nie zostaje ono unieważnione ani pozbawio-
ne mocy. Święta Ewangelia Chrystusa jest i zawsze pozostaje Ewange-
lią, mimo iż bezbożni słuchacze zaiste nie mają wiary i nie służy im 
ona do zbawienia. Tak samo też jest przy spożywaniu Sakramentu, iż 
w słowach („bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało”) jest obecny prawdzi-
wy Chrystus, niezależnie od tego, czy uczestnicy Wieczerzy w Niego 
wierzą, czy nie wierzą. Obecność bowiem Jego ciała i krwi sprawia nie 
nasza wiara, lecz Jego wszechmoc”. 

 Formuła zgody 
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Nasza Pascha 
 Zwiastowanie słowa Bożego w każdym czasie roku kościelnego jest 
słowem o krzyżu, które w czasach apostoła Pawła dla Greków było 
głupstwem, a dla Żydów zgorszeniem, ale dla tych którzy mieli być 
zbawieni było mocą i mądrością Bożą (por. 1 Kor 1,23.24). Każda nie-
dziela zaś jest „małą Wielkanocą”. Obchodzona jest na pamiątkę zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa.  
 Na każdym nabożeństwie, jeśli nie jest zmawiane Niecejsko-kon-
tantynopolitańskie wyznanie wiary, to na pewno powtarzamy za ojcami 
naszej wiary Wyznanie apostolskie, a w nim słowa: „umęczon pod Poncju-
szem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trze-
ciego dnia zmartwychwstał”. Wiodące są tu słowa: umarł, zstąpił do 
piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. One każą myśleć o Wielkim 
Piątku, Wielkiej Sobocie i Wielkanocy, jako o dniach wspominania zbaw-
czego dzieła Boga w Jezusie Chrystusie.  

Wielki Piątek 
Motto:  

„Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo zło-
tem, zostaliście wykupieni z marnego postę-
powania waszego, przez ojców wam prze-
kazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako 
baranka niewinnego i nieskalanego”.  

1 P 1,18.19 

 Jeśli mówimy, że Wielki Piątek jest największym świętem chrześci-
jan skupionych w Kościele ewanagelicko-luterańskim, nie popełniamy 
błędu, w Wielki Piątek bowiem luteranie dają najpełniejszy wyraz 
swojej wierze, której treścią jest ukrzyżowany Chrystus. Jeśli teologia 
Kościoła luterańskiego jest chrystocentryczna, to wiara i pobożność 
luterańska posiada ponadto charakter wybitnie staurocentryczny (stau-
ros – krzyż). 
 Staurocentryczność wiary i pobożności luterańskiej ma swoje źró-
dło w tzw. nowej teologii, zaprezentowanej przez ks. dra Marcina Lu-
tra podczas konwentu augustianów niemieckich w kwietniu 1518 roku 
w Heidelbergu.  
 Luter sądził, że człowiek przed upadkiem, w stanie pierwotnej 
sprawiedliwości, zanim został w nim zniszczony obraz Boży, mógł 
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poznać Boga przez Jego dzieła, po upadku zaś zdolność tą utracił. 
Naturalne poznanie Boga obciążone jest grzechem i nie prowadzi do 
celu. Chociaż ludzie w części poznali Stworzyciela przez Jego dzieła, 
to jednak – jak pisze apostoł Paweł –„poznawszy Boga, nie uwielbili go 
jako Boga, nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swo-
ich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności (…). I zmienili chwałę 
nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, 
a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; dlatego też wydał ich Bóg na 
łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między 
sobą” (Rz 1,2124). Echo tych słów Apostoła Narodów rozlega się 
w Lutrowej opcji na rzecz teologii krzyża: „Ponieważ ludzie nadużyli 
poznania Boga przez Jego dzieła, Bóg zechciał, by odtąd poznawano 
Go przez cierpienie, i zechciał odrzucić ową mądrość w sprawach 
niewidzialnych; (zechciał też), by w ten sposób ci, którzy nie czcili 
Boga objawionego w dziełach, czcili Go ukrytego w cierpieniu (...), by 
w ten sposób nikomu już nie wystarczyło i nie przynosiło pożytku 
poznanie Boga w chwale i majestacie bez poznawania Go w uniżeniu 
i hańbie krzyża”. Według ks. dra Marcina Lutra godnym imienia teo-
loga jest jedynie teolog krzyża (theologus crucis). Wittenberski Reforma-
tor pisał: „Teologiem godnym tego imienia nie jest ten, kto niepozna-
walne w Bogu (2 Mż 33,23) chwyta rozumem przez rzeczy stworzone, 
ale ten, kto poznawalne w Bogu i plecy Boże pojmuje przez cierpienie 
i krzyż. Plecy i to, co poznawalne w Bogu, tj. uniżenie, słabość, głupo-
ta, przeciwstawiają się temu, co niewidzialne”.  
 Patrząc na krzyż patrzymy na „plecy Boże” (posteriora Dei). Ta traf-
na metafora zaczerpnięta została z Biblii. Mojżesz pragnąc zobaczyć 
Boga, a więc spojrzeć na pełne chwały oblicze Boga Jahwe, usłyszał 
słowa: „Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek 
oglądać i pozostać przy życiu. Oto miejsce przy mnie. Stań na skale. A gdy 
przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię 
cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, obli-
cza mego oglądać nie można” (2 Mż 33,2023).  
 Bóg na Golgocie ukrywał się w krzyżu. Krzyż Jezusa Chrystusa jest 
dłonią Bożą, zakrywającą oczy dzieci Bożych, wezwanych przed obli-
cze Boga, aby mogły być zachowane przy życiu. Krzyż i cierpienie 
Chrystusa, hańba i pogarda są maską zakrywającą oblicze Świętego. 
Na „obliczu” Najwyższego jest oślepiający blask chwały, na „plecach” 
krzyż. Myśl o Bogu ukrywającym się w krzyżu stale towarzyszyła 
Lutrowi. W centrum jego teologicznego zainteresowania znajdowała 
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się pasja Chrystusa. W Lutrowym zwiastowaniu nieustannie rozlega 
się słowo o Bogu wzniosłym, mądrym, pełnym chwały, jednakże 
ukrywającym się w poniżeniu, pogardzie, głupocie i cierpieniu. Szatą 
Boga ukrytego, Boga, jakim jest On w sobie samym, jest pasja. Gdyby 
święty i wielki Bóg zechciał, mógłby swój majestat i chwałę objawić nie 
przez krzyż, cierpienie, hańbę i poniżenie, lecz przez objawienie bo-
gactwa ducha w bogactwie ciała, a więc przez chwałę w chwale, wiel-
kość w wielkości, bogactwo w bogactwie. Wybrał jednak inny sposób 
objawienia swojej inności. Bóg mądrość swoją okazuje w głupocie, 
prawdę w postaci kłamstwa, wolę swoją w grzechu, łagodność i miło-
sierdzie w wiecznym gniewie, sprawiedliwość w niesprawiedliwości, 
chwałę w pohańbieniu, bogactwo w ubóstwie, potęgę w słabości, zwy-
cięstwo i triumf w przegranej krzyża (1 Kor 1, 27. 28; 2 Kor 8, 9). Bóg 
objawiony w istocie rzeczy nadal pozostaje Bogiem ukrytym. Bóg 
ukryty, Bóg sam w sobie, ukrywa się w Jezusie Chrystusie, w krzyżu, 
cierpieniu, hańbie i pogardzie. Bóg ukryty jest Bogiem ukrzyżowa-
nym.  
 Przed Reformacją śmierć krzyżową Chrystusa rozumiano jako ofia-
rę złożoną Bogu. Luter uczył, że śmierć Jezusa jest nie tylko ofiarą 
złożoną Bogu, lecz także darem Bożym dla człowieka. Bóg świat sam 
z sobą pojednał (2 Kor 5,19). Wyznaczył Chrystusa na ofiarę przebła-
gania. Inicjatywa zbawienia człowieka była i jest w ręku Boga. Bóg 
z miłości ofiarował człowiekowi krzyż Golgoty. W krzyżu, pojmowa-
nym jako dar Boży dla człowieka, ofiarowane zostały ludzkości wszyst-
kie zbawienne dary, a mianowicie: pojednanie, wyzwolenie, usprawie-
dliwienie itp.  
 Krzyż Golgoty jest miejscem i znakiem ofiary, która pochodzi z gó-
ry, sam Bóg bowiem ją wyznaczył i złożył. Bóg jest inicjatorem zba-
wienia w Chrystusie Jezusie. Człowiek niczym nie zasługuje na pojed-
nanie z Bogiem i na zbawienie. O wartości śmierci krzyżowej Jezusa 
decyduje Jego boska godność. Człowiek zbawcze dary krzyża może 
sobie przyswoić jedynie przez wiarę.  
 Wieloraki jest pożytek ze śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa, poj-
mowanej jako ofiara, zapłata, zadośćuczynienie, a przede wszystkim 
jako dar Boży dla człowieka. Na krzyżu zgładzony został grzech świa-
ta. Człowiekowi darowane zostało wybawienie od wiecznego gniewu 
Bożego, męki, śmierci i władzy szatana. Krzyż zniósł więc to, co dzieli-
ło człowieka od Boga, przyniósł zaś pojednanie z Bogiem, usprawie-
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dliwienie, pokój i życie. Dzięki krzyżowi Chrystusa „Bóg stał się na-
szym przyjacielem i miłym Ojcem” (M. Luter).  
 Krzyż jest znakiem naszego odkupienia, pojednania z Bogiem i zba-
wienia.  
 Kazanie o krzyżu i sakrament ołtarza uobecnia Ukrzyżowanego. Ka-
zanie budzi  wiarę, która w sakramencie przyjmuje krew i ciało Chry-
stusa, a wraz z nimi dary śmierci naszego Pana, a więc odpuszczenie 
grzechów i życie wieczne.   

Wielka Sobota 
Motto:  

„Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale 
nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jo-
nasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w 
brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak 
i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy 
dni i trzy noce”.  

Mt 12, 39.40 

 Słowo piekło w potocznym pojmowaniu posiada inne znaczenie, 
aniżeli na kartach Pisma Świętego. Wielka Sobota stwarza więc okazję, 
aby na te i inne pytania odpowiedzieć. Słowo piekło jest tutaj ekwiwa-
lentem hebrajskiego słowa szeol, szeol zaś według Starego Testamentu 
jest miejscem pobytu zmarłych. W Apostolskim wyznaniu wiary słowo 
piekło znaczy – kraina umarłych. Chrystus więc po swojej śmierci zstąpił 
do krainy umarłych, ale nie jak zwykły śmiertelnik, lecz jako Zbawiciel 
wszystkich ludzi. 
 Bóg nigdy nie ustaje w działaniu. Także Wielka Sobota, ta po dniu 
śmierci Jezusa na Golgocie, nie była odpocznieniem Boga, chociaż – jak 
wierzyli Żydzi – Bóg w sabat odpoczywał i dlatego wszyscy na wzór 
Boga winni zaniechać działania. Bóg w swoim Synu działał. Śmierć 
Jezusa na krzyżu nie zatrzymała Bożej dłoni ani nie spoczął Duch 
Chrystusa, chociaż Jego ciało położono w grobie w ogrodzie Józefa 
z Arymatei. Apostoł Piotr bowiem pisze: „Chrystus raz za grzechy cier-
piał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele 
wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też 
poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były niepo-
słuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, 
w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę” (1 P 3, 18-20). 
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 Co to znaczy, że Jezus zstąpił do piekieł, czyli do szeolu, do krainy 
zmarłych? 
 Odpowiedź nasuwają teksty biblijne, które zdają się mówić w spo-
sób dość tajemniczy o przebywaniu ukrzyżowanego Jezusa w krainie 
zmarłych. Jezus zapytany przez faryzeuszów o znak, który ma prze-
konać o danych Mu przez Boga uprawnieniach, powiedział: „Pokolenie 
złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak 
Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy 
noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce” (Mt 12, 
39.40). Co Jezus miał na myśli, mówiąc o przebywaniu w łonie ziemi? 
Zapewne nie tylko grób, wszak dla Żydów zstąpienie do grobu było 
jednoznaczne ze zstąpieniem do krainy zmarłych.  
 Znacznie jaśniejsze jest świadectwo apostoła Piotra: „Chrystus raz za 
grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do 
Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony 
życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które 
niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy 
budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wo-
dę”. W tej wypowiedzi zawarta jest myśl, że Jezus zwiastował ewange-
lię w krainie umarłych tym, którzy za czasów Noego byli nieposłuszni 
Bogu.  
 Nie można jednak tych słów rozumieć w ten sposób, że ciało Jezusa 
pozostało w grobie, duch zaś zstąpił do piekieł. Słowo duch nie należy 
rozumieć w sensie antropologicznym. Mowa jest tu o sposobie zstą-
pienia do piekieł, wszak wraz ze śmiercią nastąpiło przemienienie 
Jezusowego ciała, a co w szczególny sposób ukazują opisy objawień 
Zmartwychwstałego. Aby nie było wątpliwości w interpretacji tych 
słów, autorzy Formuły zgody w 1577 roku pisali: „Przeto szczerze wy-
znajemy, iż cała osoba, Bóg i człowiek, zstąpiła po pogrzebie do pie-
kieł, zwyciężyła szatana, zniszczyła potęgę piekła i wydarła diabłu 
całą moc i władzę”.  
 Jednym z biblijnych tekstów na Wielką Sobotę są słowa z Listu do 
Hebrajczyków: „Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, 
wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie 
z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie 
z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego 
dokupienia. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, 
która jest odbiciem prawdziwej ale do samego nieba, aby się wstawić teraz za 
nami przed obliczem Boga”  (Hbr 9,11.12.24). 
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 Powyższe słowa zdają się mówić, że Jezus po swojej śmierci krzy-
żowej stanął jako arcykapłan dóbr przyszłych z krwią nowego przy-
mierza przed obliczem Boga. Do wysnucia takiego wniosku może nas 
także skłonić świadectwo ewangelistów, że w chwili śmierci rozerwała 
się zasłona w świątyni, jako znak otwartej drogi i bramy, prowadzącej 
do Boga.  
 Ale czy jest możliwe, aby Chrystus, jako Pan, był równocześnie 
w niebie i w krainie umarłych? Problem ten następująco rozwiązuje 
Apostolskie wyznanie wiary, w którym czytamy: „umęczon pod Poncju-
szem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, 
trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa…”. Wyznanie to 
stawia więc obok siebie kolejne fazy poniżenia i wywyższenia Chry-
stusa w taki sposób, aby nie ucierpiało nasze pojmowanie wydarzeń 
historycznych. Ale to, co jest po śmierci, w tym wypadku po śmierci 
Jezusa, nie należy już do historii i jest tajemnicą wiary. 
 Słowa: „zstąpił do piekieł”, czyli krainy umarłych oraz słowa: 
„wstąpił na niebiosa”, są prostymi, niemalże symbolicznymi interpre-
tacjami zbawczego dzieła Boga w Jezusie Chrystusie i niekoniecznie 
należy je rozumieć jako następujące po sobie wydarzenia. Ponadto nie 
należy zapominać, że wraz ze śmiercią Jezusa nastąpiło przeobrażenie 
Jezusowego ciała i od Golgoty należy myśleć o Chrystusie jako o wszech-
obecnym Panu. Przede wszystkim należy je rozumieć, że zbawcza moc 
Boga nie zatrzymała się przed bramami krainy zmarłych, lecz że zba-
wienie dokonane na krzyżu objęło także tych, którzy żyli przed Chry-
stusem, za czasów pierwszego przymierza. 

Wielkanoc 
Motto:  

„A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został 
z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić 
niektórzy między wami, że zmartwychwsta-
nia nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwsta-
nia, to i Chrystus nie został wzbudzony; a je-
śli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i ka-
zanie nasze daremne, daremna też wasza 
wiara”.   

1 Kor 15,12-14 

 Kiedy uczniowie uświadomili sobie, że ich Nauczyciel ukrzyżowa-
ny rękami żołnierzy zmartwychwstał, zaczęło się w ich życiu coś abso-
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lutnie nowego. Chociaż przygoda z tym „nowym” rozpoczęła się zna-
cznie wcześniej, w chwili w której usłyszeli słowa Mistrza: „Pójdź za 
mną!” i chociaż w pełni uświadomili sobie jej sens nieco później, to 
z perspektywy czasu tylko w ten sposób można pojmować Wielkanoc 
z jej treścią i poselstwem. Bez wiary uczniów w zmartwychwstanie 
Jezusa, to niezbyt wielkie grono zwolenników „sprawy Nauczyciela 
z Galilei” byłoby jedynie zaczynem jeszcze jednej sekty żydowskiej 
odrzucającej prawo i o wzniosłej etyce, stawiającej na pierwszym miej-
scu miłość ponad wszelkimi podziałami (Mt 5,44; 22,27-29 i paral.). To, 
co jest istotą chrześcijańskiej wiary, co różni ją od jej historycznego 
źródła, jakim był judaizm, jest wiara w zmartwychwstanie Jezusa, 
wiara pociągająca za sobą potrzebę sformułowania podstawowych dla 
chrześcijaństwa wyznań: ewangelia jest wieścią o Synu, potomku Da-
wida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowio-
ny Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie (Rz 1,3.4); Ukrzy-
żowany jest Panem i Chrystusem (Dz 2,36); w Jezusie zamieszkała 
pełnia boskości (Kol 1,19; 2,9). 
 Niektórzy z pierwszych wyznawców Chrystusa, odmienność swej 
wiary w stosunku do treści wiary judaizmu oraz jej istotę, uświadomili 
sobie dość wcześnie. Niewątpliwie do nich należał apostoł Paweł, gor-
liwy po swoim „nawróceniu” misjonarz i rzecznik sprawy Jezusa, 
a przed „nawróceniem” prześladowca Jego wyznawców. Świadczą 
o tym słowa napisane przez niego do chrześcijan mieszkających w Ko-
ryncie: „A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, 
jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo 
jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; a jeśli 
Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też 
wasza wiara” (1 Kor 15,12-14).  
 Istotą chrześcijaństwa jest wiara w zmartwychwstanie. Dlatego 
pierwszym świętem obchodzonym w chrześcijaństwie była Wielkanoc. 
Najstarszymi świadectwami świętowania Wielkanocy w starożytnym 
Kościele są Epistola Apostolorum z ok. 150 roku oraz homilia wiel-
kanocna Melitona z Sardes (II wiek). Być może, że obchodzona była 
ona już w czasach apostolskich, przynajmniej przez Kościoły założone 
przez apostoła Pawła. Wskazują na to słowa Wielkiego Apostoła Na-
rodów: „Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ 
jesteście przaśni; albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany 
Chrystus” (1 Kor 5,7). Zwrot „na naszą Wielkanoc” upoważnia nas do 
wysnucia wniosku, że Wielkanoc obchodzona w chrześcijaństwie apo-
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stolskim posiadała zgoła odmienny charakter aniżeli żydowska Pas-
cha. Wielkanoc chrześcijańska była przypominaniem krzyżowej ofiary 
Jezusa i Jego zmartwychwstania.  
 Żydzi rozpoczynali obchody Święta Paschy 14 nizana, bezpośred-
nio po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Na Wschodzie obchodzono 
chrześcijańską Wielkanoc w tym samym dniu, co Żydzi swoją Paschę. 
Biskup Polikarp z Efezu uważał, że obchodzenie Wielkanocy 14 nizana 
niezależnie od dnia tygodnia, ma za sobą tradycję apostolską. Na 
chrześcijańskim Zachodzie przyjęło się świętowanie Wielkanocy w pierw-
szą niedzielę po 14 nizana, a więc po pierwszej wiosennej pełni księży-
ca. Te dwie tradycje dotyczące terminu obchodzenia Wielkanocy stały 
się w drugiej połowie II wieku zarzewiem sporu, który mógł dopro-
wadzić do pierwszego poważnego rozłamu w chrześcijańskim Koście-
le, gdyby nie interwencja i list biskupa Lyonu, Ireneusza († ok. 202), 
pochodzącego z Azji Mniejszej, do biskupa Rzymu Wiktora, zdecydo-
wanego na zerwanie łączności z Kościołami Azji Mniejszej z powodu 
ich odmiennego terminu świętowania Wielkanocy (Euzebiusz, Hist. 
eccl. V, 24, 11). Ostatecznie przyjął się w Kościele zwyczaj zachodni, 
a to głównie pod wpływem uchwał Soboru w Efezie z 325 roku. Jedno-
lity termin obchodzenia Wielkanocy utrzymał się do reformy kalenda-
rza, przeprowadzonego w 1583 roku przez Grzegorza XIII. Wschód nie 
przyjął zreformowanego kalendarza i dlatego prawosławni obchodzą 
Wielkanoc w innym terminie aniżeli ewangelicy i katolicy. 
 Treścią kościelnego zwiastowania w Święto Wielkanocne jest zmar-
twychwstały Chrystus, centrum i serce chrześcijańskiej wiary. Re-
zygnacja z tej wiary oznaczałaby degradację chrześcijaństwa do religii, 
która swą nadzieję ogranicza do życia w przestrzeni i czasie. Wielka-
noc jest symbolem triumfu dobra nad złem, życia nad śmiercią, a hi-
storycznie rzecz biorąc, jest początkiem refleksji nad osobą i dziełem 
Jezusa Chrystusa, refleksji, która doprowadziła do wyznania, że ukrzy-
żowany i zmartwychwstały Jezus „jest prawdziwym Bogiem z Ojca 
Wieczności zrodzonym i zarazem prawdziwym człowiekiem z Marii 
Panny narodzonym”. 
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Wielki Piątek  
Hasło dnia: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedno-

rodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny. (J 3,16). 

Psalm dnia: Ps 22,2-6.12.23-28. 
Pieśń dnia: „Baranek niesie brzemię win ...” (112),  „O głowo, coś 

zraniona ...” (142),  „Na Golgotę duszo śpiesz... (137). 
Biblijne teksty: I – J 19,16-30; II – 2 Kor 5,(14b-18)19-21; III – Łk 23,

33-49; IV – Hbr 9,15.26b-28; V – Mt 27,33-50(51-54); 
VI – Iz (52,13-15)53,1-12. 

Myśl przewodnia: Na Golgotę śpiesz 

 W Wielki Piątek pieśniarz wzywa nas do podjęcia pielgrzymki za 
naszym Panem na Golgotę:  

„Na Golgotę, duszo, śpiesz,  
Stań pod krzyżem Zbawiciela;  
W swoim żalu tym się ciesz,  
Że Bóg przezeń łask udziela.  
Tam oglądaj Zbawcy krzyż  
I w pokorze doń się zbliż”.  

 Do istoty ewangelickiej pobożności należy nieustanne spoglądanie 
na krzyż Chrystusa, znak zbawczej śmierci Syna Bożego i niewyczer-
panej miłości Boga, której jedynym miernikiem jest śmierć Chrystusa, 
gdyż w haśle Wielkiego Piątku powiedziane zostało: „Bóg TAK umiło-
wał świat, że Syna swego jednorodzonego DAŁ”. „Dał” znaczy wydał w ręce 
grzeszników i pozwolił na ukrzyżowanie.  
 Pobożność luterańska jest staurocentryczna. Oznacza to, że wypły-
wa ona z krzyża i ku Ukrzyżowanemu nieustannie się zwraca. Przede 
wszystkim więc w Wielki Piątek nasze myśli powinny się zwracać 
w kierunku krzyża, ofiarnego ołtarza, na którym dokonało się odku-
pienie całej ludzkości. Apostoł Paweł pisał: „Bóg tego, który nie znał 
grzech, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością 
Bożą” (2 Kor 5,21) oraz „Bóg Chrystusa ustanowił jako ofiarę przebłagalną 
przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej 
przez to, że w cierpliwości Bożej przepuścił przedtem popełnione grzechy” 
(Rz 3, 25). Bez krzyża nie ma zbawienia. Uważamy za nasz obowiązek 
nieustannie o tym światu przypominać. Wielki Apostoł Narodów wy-
znał, że niczego innego nie pragnie, jak umieć zwiastować Chrystusa 
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i to tego ukrzyżowanego (2 Kor 2,2). Kościół luterański przywykło się 
nazywać Kościołem krzyża. Utraci on swoją tożsamość, jeśli zaprze-
stanie nawoływać za pieśniarzem: „Na Golgotę, duszo, śpiesz, stań 
pod krzyżem Zbawiciela”. Ofiara krzyżowa Chrystusa Jezusa posiada 
zbawczą wartość. Krzyż jest znakiem zbawienia nie dlatego, że na nim 
umarł jedynie „człowiek z Marii Panny narodzony”, lecz przede 
wszystkim „prawdziwy Bóg z Ojca wieczności zrodzony”. W żłobie 
położony został prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Również na 
krzyżu umierał prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. Gdyby na 
Golgocie umarł jedynie człowiek, ofiara krzyżowa nie miałaby żadnej 
wartości. Zbawienie jest dziełem Bożym w Chrystusie. To, co boskie 
w Chrystusie, zostało przykryte szatą poniżenia, hańby i cierpienia. 
Bóg ukrył się w krzyżu, aby wszystkie dzieci Jego mogły spojrzeć na 
Jego oblicze. Objawione nam oblicze świętego Boga, to od bólu posi-
niała twarz Ukrzyżowanego.  
 Zbawczy sens krzyża i śmierci Jezusa ujawniają przede wszystkim 
dwa słowa z Golgoty: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił” (Mt 27, 
46) oraz „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego” (Łk 23,46).  
 Bóg jest Bogiem świętym, nienawidzącym grzechu, „trawiącym 
ogniem”, odwracającym oblicze swoje od wszystkiego, co jest skalane 
grzechem i nieprawością. Bóg swojego Syna „za nas grzechem uczynił”, 
dlatego karząca ręka Boga dosięgła Chrystusa, który doznać musiał 
Bożego oddalenia i opuszczenia, wszystkiego tego, co cała ludzkość 
znosić musiałaby we wieczności. Głębię cierpienia Syna Bożego ujaw-
nia Jego wołanie z krzyża: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” To 
nie był krzyk zwątpienia, lecz niewypowiedzianego bólu, gdyż nie-
możliwą było rzeczą, aby Syn Boży, posłusznie wypełniający wolę 
Bożą, zwątpił w dobroć Ojca niebieskiego i skuteczność swojej ofiary. 
Ale krzyk zbolałej duszy Ukrzyżowanego ujawnia jak ciemną może 
być noc śmierci grzesznika nie pojednanego z Bogiem.  
 Modlitewne westchnienie: „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego”, 
to wyraz bezgranicznego zaufania, które w takiej sile i mocy dostrze-
gamy jedynie u Jezusa. I to zaufanie było również tak rzeczywistym 
i realnym, jak przeżycie oddalenia Boga. W Jezusowym westchnieniu 
nie tylko wyraża się niepowtarzalny i wewnętrzny stosunek Syna do 
Ojca, lecz ujawnia się również zbawczy sens śmierci Chrystusa. Ufne 
oddanie się Bogu, nie może być przecież niczym innym jak słownym 
opisem tego, co działo się w sferze boskiego Bytu. Jest potwierdzeniem 
jedności działania Syna z Ojcem, a to z kolei oznacza, że ofiara Syna 
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została przyjęta. Na Golgocie wykonało się życie i ofiara Chrystusa, 
ofiara pojednania Boga z grzesznym światem. Krzyż jest więc znakiem 
pojednania Boga z nami. Apostoł Paweł pisał: „Bóg w Chrystusie świat 
z sobą pojednał, nie zaliczając im upadków ich” (2 Kor 5,19). Ale krzyż jest 
też wezwaniem do pojednania z Bogiem. Wielki Apostoł pisze, że Bóg 
powierzył nam służbę pojednania. Powierzył ją apostołom i wszyst-
kim, którzy powołani zostali do tej służby. „Przeto w miejsce Chrystusa 
poselstwo sprawujemy, jak gdyby Bóg przez nas upominał; w miejsce Chry-
stusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20). Gromadząc się 
w Wielki Piątek pod krzyżem Golgoty, winniśmy upaść przed majesta-
tem świętego Boga i prosić Go o przebaczenie win i nieprawości na-
szych. Nie zostaniemy przez Boga odrzuceni. Krew Chrystusa oczy-
szcza nas od grzechów. Sprawiedliwość Ukrzyżowanego jest szatą, któ-
rą przyodziani zostaliśmy przez chrzest, znak naszej śmierci w Chry-
stusie i wezwanie do codziennej pokuty i odnowienia życia przez na-
śladowanie Syna Bożego w życiu i umieraniu.  

„Cóż Ci, Zbawco, za to dam,  
Żeś odkupił mnie, grzesznego?  
Nic nie pragniesz od nas Sam  
Oprócz serca skruszonego.  
Weź je, Panie, obudź w nim  
Życie nowe Duchem Swym”.  
 

* * *  
„Choć więc wszystkie dzieła Chrystusa były wielkie, boskie i godne 
podziwu na równi z Jego cudami, to jednak ponad wszystkie wznosi 
się Jego wspaniały Krzyż. Bo tylko właśnie Krzyż Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech 
praojca, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły 
do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował 
powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę 
naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami. Bo 
przecież to wszystko dokonało się dzięki Krzyżowi”. 

Jan Damasceński 
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Wielka Sobota 
Hasło dnia: Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad 

wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. (Ef 4,10) 
Psalm dnia: Ps 6 
Pieśń dnia: „Kiedy Pana pochowali...” (131). 
Biblijne teksty: I – Mt 27,(57-61)62-66; II – 1 P 3,18-22; III – Jon 2,1-27; 

IV – Hbr 9,11.12.24; V – J 19,(31-37)38-42; VI – Ez 37,1-
14.  

Myśl przewodnia: Zbawcza moc Boga nad żywymi i zmarłymi 

 W każdym czasie roku kościelnego zwiastowanie jest słowem o krzy-
żu, które w czasach apostoła Pawła było dla Greków głupstwem, a dla 
Żydów zgorszeniem, ale dla tych, którzy mieli być zbawieni mocą 
i mądrością Bożą (por 1 Kor 1,23.24). Każda niedziela zaś jest małą 
Wielkanocą. Obchodzona jest na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa.  
 Na każdym nabożeństwie, jeśli nie zmawiamy niecejsko-konstanty-
nopolitańskiego wyznania wiary, to na pewno powtarzamy za ojcami 
naszej wiary wyznanie apostolskie, a w nim słowa: „umęczon pod Pon-
cjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, 
trzeciego dnia zmartwychwstał”. Rozumiemy, że Jezus umarł, został 
złożony do grobu i zmartwychwstał. Ale co znaczą słowa „zstąpił do 
piekieł”?  
 Ten artykuł wiary zawiera bardzo ważne przesłanie. Nie jest po-
zbawiony istotnych treści i nie jest tak, że nic nam nie mówi w sprawie 
naszego zbawienia.  
 Nasze agendy kościelne, starsze i nowsze, przewidują nabożeństwo 
w dniu Wielkiej Soboty. Nasz Reformator ks. dr Marcin Luter doskona-
le wiedział jak należy kazać i co należy głosić w Wielką Sobotę. Za-
chowały się kazania Lutra wygłoszone nad grobem Jezusa. Luter na-
uczał o zstąpieniu Chrystusa do piekieł. Na jedno z kazań Lutra powo-
łali się nawet autorzy ostatniej księgi symbolicznej naszego Kościoła, 
a mianowicie Formuły zgody. Dzisiaj Kościół ma także wiele do powie-
dzenia na temat zstąpienia Chrystusa do piekieł.  
 W poranek wielkanocny śpiewamy: 

„Chrystus Pan wstał z martwych  
Po swych mękach twardych, 
Stąd mamy pociech wiele,  
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Chrystus nasze wesele, 
Zmiłuj się, Panie! 

Gdyby nie był powstał, 
Świat by w piekle został;  
Lecz że z grobu Pan idzie, 
Zaradzono jest biedzie, 
Zmiłuj się, Panie!”. 

 Czy wiemy, dlaczego tak śpiewamy? Co znaczy „Świat by w piekle 
został”? Co znaczy tu słowo piekło? 
 Dzisiaj słowo piekło posiada inne znaczenie, aniżeli na kartach Pi-
sma Świętego. Wielka Sobota stwarza więc okazję, aby na te i inne 
pytania odpowiedzieć. Słowo piekło jest w Apostolskim wyznaniu wiary 
ekwiwalentem hebrajskiego słowa szeol, szeol zaś według Starego Te-
stamentu jest miejscem pobytu zmarłych. W Apostolskim wyznaniu wia-
ry słowo piekło znaczy więc – kraina umarłych. Chrystus więc po swojej 
śmierci zstąpi do krainy umarłych, ale nie jak zwykły śmiertelnik, lecz 
jako Zbawiciel wszystkich ludzi. 
 Bóg nigdy nie ustaje w działaniu. Także Wielka Sobota, ta po dniu 
śmierci Jezusa na Golgocie, nie była odpocznieniem Boga, chociaż – jak 
wierzyli Żydzi – Bóg w sabat odpoczywał i dlatego wszyscy na wzór 
Boga winni zaniechać działania. Bóg działał w swoim Synu. Śmierć 
Jezusa na krzyżu nie zatrzymała Bożej dłoni ani nie spoczął Duch 
Chrystusa, chociaż ciało Jego położono w grobie w ogrodzie Józefa z 
Arymatei. Apostoł Piotr bowiem pisze: „Chrystus raz za grzechy cierpiał, 
sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele 
wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też 
poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były niepo-
słuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w 
której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę” (1 P 3, 18-20). 
 Co to znaczy, że Jezus zstąpił do piekieł, czyli do szeolu, do krainy 
zmarłych? 
 Odpowiedź nasuwają teksty biblijne, które zdają się mówić w spo-
sób dość tajemniczy o przebywaniu ukrzyżowanego Jezusa w krainie 
zmarłych. Jezus zapytany przez faryzeuszów o znak, który ma prze-
konać o danych Mu przez Boga uprawnieniach, powiedział: „Pokolenie 
złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak 
Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy 
noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce” (Mt 12, 
39.40). Co Jezus miał na myśli, mówiąc o przebywaniu w łonie ziemi? 
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Zapewne nie tylko grób, wszak dla Żydów zstąpienie do grobu było 
jednoznaczne ze zstąpieniem do krainy zmarłych.  
 Znacznie jaśniejsze jest świadectwo apostoła Piotra: „Chrystus raz za 
grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do 
Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony 
życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które 
niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy 
budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wo-
dę”. W tej wypowiedzi zawarta jest myśl, że Jezus zwiastował ewange-
lię w krainie umarłych tym, którzy za czasów Noego byli nieposłuszni 
Bogu.  
 Nie można jednak tych słów rozumieć w ten sposób, że ciało Jezusa 
pozostało w grobie, Jego duch zaś zstąpił do piekieł. Słowo duch nie 
należy rozumieć w sensie antropologicznym. Mowa jest tu o sposobie 
zstąpienia do piekieł, wszak wraz ze śmiercią nastąpiło przemienienie 
Jezusowego ciała, a co w szczególny sposób ukazują opisy objawień 
Zmartwychwstałego. Aby nie było wątpliwości w interpretacji tych 
słów, autorzy Formuły zgody w 1577 roku pisali: „Przeto szczerze wy-
znajemy, iż cała osoba, Bóg i człowiek, zstąpiła po pogrzebie do pie-
kieł, zwyciężyła szatana, zniszczyła potęgę piekła i wydarła diabłu 
całą moc i władzę”.  
 Jednym z biblijnych tekstów na Wielką Sobotę są słowa z Listu do 
Hebrajczyków: „Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, 
wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie 
z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie 
z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego 
dokupienia. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, 
która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawić teraz za 
nami przed obliczem Boga” (Hbr 9,11.12.24). 
 Powyższe słowa zdają się mówić, że Jezus po swojej śmierci krzy-
żowej stanął jako arcykapłan dóbr przyszłych z krwią nowego przy-
mierza przed obliczem Boga. Do wysnucia takiego wniosku może nas 
także skłonić świadectwo ewangelistów, że w chwili śmierci rozerwała 
się zasłona w świątyni.  
 Ale czy jest możliwe, aby Chrystus był równocześnie w niebie i w kra-
inie umarłych? Problem ten następująco rozwiązuje Apostolskie wyzna-
nie wiary, w którym czytamy: „umęczon pod Poncjuszem Piłatem, 
ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia 
zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa…”. Wyznanie to stawia więc 
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obok siebie kolejne fazy poniżenia i wywyższenia Chrystusa w taki 
sposób, aby nie ucierpiało nasze pojmowanie wydarzeń historycznych. 
Ale to, co jest po śmierci, w tym wypadku po śmierci Jezusa, nie nale-
ży już do historii. 
 Słowa: „zstąpił do piekieł”, czyli krainy umarłych oraz słowa: 
„wstąpił na niebiosa”, są prostymi, niemalże symbolicznymi interpre-
tacjami zbawczego dzieła Boga w Jezusie Chrystusie i niekoniecznie 
należy je rozumieć jako następujące po sobie wydarzenia. Ponadto nie 
należy zapominać, że wraz ze śmiercią Jezusa nastąpiło przeobrażenie 
Jezusowego ciała i od Golgoty należy myśleć o Jezusie Chrystusie jako 
o wszechobecnym Panu. Przede wszystkim należy je rozumieć, że 
zbawcza moc Boga nie zatrzymała się przed bramami krainy zmar-
łych, lecz że zbawienie dokonane na krzyżu objęło także tych, którzy 
żyli przed Chrystusem, za czasów pierwszego przymierza.  

„Radujmy się, chrześcijanie,  
Sławiąc Pańskie zmartwychwstanie  
Przez wesołe zaśpiewanie.  
Bogu, Bogu chwała!” 

 
* * *  

„Pan nasz, Jezus Chrystus, wisi na krzyżu, a my obchodzimy święto, 
abyś poznał, że krzyż jest świętem i uroczystością duchową. Przedtem 
bowiem krzyż był nazwą kaźni, teraz zaś stał się przedmiotem czci; 
przedtem był znakiem potępienia, teraz jest fundamentem zbawienia. 
On to stał się dla nas przyczyną niezliczonych dóbr, on nas od błądze-
nia uwolnił, on siedzących w ciemności oświecił; On nas będących 
w wojnie z Bogiem, z Nim pojednał, obcych uczynił domownikami, 
oddalonych zbliżył; On jest stłumieniem wrogości, zabezpieczeniem 
pokoju, skarbem niezliczonych dóbr. Przez niego nie błądzimy więcej 
po pustyniach, poznaliśmy bowiem prawdziwą drogę; nie przebywa-
my więcej poza pałacem królewskim, znaleźliśmy bowiem bramę, i nie 
boimy się ognistych pocisków szatana, ujrzeliśmy źródło”.  

Jan Chryzostom 
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1. Święto Zmartwychwstania Pańskiego  
Hasło tygodnia: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam 

klucze śmierci i piekła. (Obj 1,18) 
Psalm tygodnia: Ps 118,14-24 
Pieśń tygodnia: „Chrystus był w śmierci mocy...” (172); „Kiedy 

rankiem słońce wschodzi...” (180) 
Biblijne teksty: Jutrznia Wielkanocna (Rezurekcja): I – Mt 28,1-10; 

II – Kol 3,1-4; III – Iz 26,13.14 (15-18) 19; IV – 1 Tes 4,
13.14; V – J 5,19-21; VI – 2 Tm 2, 8a (8b-13)  
Główne nabożeństwo wielkanocne: I – Mk 16,1-8; 
II – 1 Kor 15,1-11; III – Mt 28,1-10; IV – 1 Sm 2,
1.2.6-8a; V – J 20,11-18; VI – 1 Kor 15, 19-28  

Myśl przewodnia: Pan zmartwychwstał 

 Alleluja! Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Począwszy 
od dnia, w którym ukrzyżowany Jezus z Nazaretu zmartwychwstał, 
radosna wieść o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią obiega świat 
i raduje serca tych, którzy nazywają się od Jego imienia chrześcijanami. 
W poranek wielkanocny Zmartwychwstały wychodzi nam na przeciw 
i pozdrawia nas: „Pokój wam!” (por. Łk 24,36). Ponad wiekami rozlega 
się Jego zapewnienie: „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam 
klucze śmierci i piekła” (Obj 1,18).  
 Cóż oznacza to zapewnienie zmartwychwstałego Pana?  
 Na Wschodzie bramy miast i twierdz zamykano metalowymi lub 
drewnianymi zamkami. Klucze do nich znajdowały się u króla. W jego 
imieniu bramy zamykał i otwierał upoważniony sługa. Według wy-
obrażeń starożytnych, zarówno wejście do nieba, jak i do otchłani, 
krainy umarłych prowadziło przez pilnie strzeżone bramy. Niekwe-
stionowanym panem nieba i ziemi był Bóg. Otchłań, kraina zmarłych 
przyjmowała tych, którzy ukończyli swój bieg życia. Nikt, kto prze-
kroczył jej bramę, nie mógł powrócić do grona swych przyjaciół.  
 Bóg powiedział do proroka Izajasza o Eljakimie: „Położę na jego 
ramieniu klucz domu Dawida, i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on 
zamknie, to nikt nie otworzy” (Iz 22, 22). W starożytnym Kościele chrze-
ścijańskim, klucz Eljakima był uważany za typ krzyża, którym Chry-
stus otworzył bramę do nieba (por. Mk 15,37.38). Ale Chrystus nie 
tylko utorował drogę do Boga, lecz wyprowadził z otchłani zmarłych, 
którzy pod panowaniem prawa ulegli mocy śmierci (Mt 27,51-53). 
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Chrystus zatriumfował nad śmiercią. Słowa zmartwychwstałego i wy-
wyższonego Jezusa Chrystusa: „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wie-
ków i mam klucze śmierci i piekła” znaczą, że Bóg w Jego ręce złożył wła-
dzę nad śmiercią i piekłem, a więc otchłanią, krainą zmarłych, gdyż 
takie jest znaczenie greckiego słowa hades, znajdującego się na kartach 
ksiąg Nowego Przymierza.  
 Poselstwo o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego 
Syna Bożego, dominuje nad wszelkim świadectwem o Jezusie w No-
wym Testamencie. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa przenika 
wszystkie warstwy apostolskiego zwiastowania o zbawczym dziele 
Syna Bożego. Bez tej wiary nie byłoby chrześcijaństwa. Apostoł Paweł 
pisał do Koryntian: „Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest 
wiara wasza; jesteście jeszcze w grzechach swoich” (1 Kor 15, 17). Dlatego 
w tradycji ewangelicznej ważne miejsce zajmują świadectwa o zmar-
twychwstaniu Jezusa. Różnice pomiędzy poszczególnymi relacjami 
ewangelistów świadczą o rozpowszechnieniu ewangelicznej tradycji 
o pustym grobie Jezusa i zjawieniach Zmartwychwstałego. Ewangeli-
ści korzystali niewątpliwie z różnych źródeł tej żywej tradycji, ukształ-
towanej w Kościele Bożym w Jerozolimie dla potrzeb duszpasterskich 
i apologetycznych. Nic nie jest tak pewne jak wiara w zmartwych-
wstanie Chrystusa Pana. Fenomenu tej wiary nie da się wytłumaczyć 
racjonalnie. U jej podstawy znajdują się przeżycia uczniów Jezusa, ich 
doświadczenie obcowania z Panem po Jego ukrzyżowaniu.  
 Chrześcijańska wiara jest spotykaniem ze zmartwychwstałym Pa-
nem. Chrystus staje na drodze naszego życia i pozdrawia nas: „Pokój 
wam!”. On żyje i nie możemy o Nim myśleć jedynie jako o postaci z prze-
szłości. Myśleć o Nim, o Jego słowach i czynach wyłącznie jako o histo-
rycznym wydarzeniu, znaczy szukać go w grobie historii. w poranek 
wielkanocny Anioł powiedział do kobiet: „Jezusa szukacie Nazareńskie-
go, ukrzyżowanego; wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce gdzie go 
złożono” (Mk 16,6; por. Łk 24,5.6). 
 Zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią jest także naszym tri-
umfem nad ciemnością grobu. Syn Boży wcielił się w nasze ludzkie 
ciało, został ukrzyżowany rękami grzeszników i wzbudzony z mar-
twych przez chwałę Ojca dla naszego zbawienia. Chrystus przez swoją 
śmierć i zmartwychwstanie wyjednał nam wieczne życie. Pusty grób 
Ukrzyżowanego jest przeto zapowiedzią naszego zwycięstwa nad 
śmiercią. Moc śmierci została złamana. Wiara w zmartwychwstanie 
Chrystusa – to równocześnie wiara w powszechne zmartwychwstanie. 
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Apostoł Paweł pisał do Koryntian wątpiących w zmartwychwstanie 
ciała: „A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, 
jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo 
jeśli nie ma zmartwychwstania to i Chrystus nie został wzbudzony ... Zatem 
i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy 
nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania 
godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem 
tych, którzy zasnęli” (1 Kor 15, 12.13.18-20).  

„Jezus żyje! Z Nim i Ja!  
Śmierci, gdzież twej grozy cienie?  
Jezus żyje, więc mi da  
Zmartwychwstanie i zbawienie!  
Do Swej chwały przyjmie mnie  
W tej nadziei wytrwać chcę”.  
 

* * *  
„Jezus Chrystus powstał z umarłych i z tym złączona jest mocna, pew-
na wiara, w której umacnia i utwierdza nas ten artykuł wiary: «Zstąpił 
do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi 
po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić ży-
wych i umarłych». Należy przy tym dobrze zapamiętać słowa: Chry-
stus zmartwychwstał i zapisać je literami wielkimi jak wieża, czy na-
wet jak niebo i ziemia, abyśmy nic innego nie widzieli, słyszeli, myśleli 
i znali, lecz tylko ten artykuł. Jeśli tak będziemy wierzyć, to będziemy 
dobrze żyli i umierali. Gdyż Chrystus zwyciężył śmierć i zmartwych-
wstał nie tylko dla siebie, lecz musisz tak to umiłować, aby obejmowa-
ło to i nas, byśmy także i my byli objęci i stali w tym «zmartwych-
wstał» i przez to też zmartwychwstali i żyli z nim (Chrystusem) 
w wieczności”.  

Marcin Luter 

„Człowiek dostępuje w Jezusie Chrystusie wywyższenia i przeznaczo-
ny zostaje do tego życia, do którego Bóg go wyzwolił w śmierci Jezusa 
Chrystusa. Bóg opuścił niejako sferę wspaniałości i teraz na to miejsce 
wolno wstąpić człowiekowi. Oto przesłanie Wielkiej Nocy, cel pojed-
nania, wybawienie człowieka. To cel, który uwidocznił się już w Wielki 
Piątek”. 

Karol Barth 
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2. Święto Zmartwychwstania Pańskiego  
Hasło tygodnia: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klu-

cze śmierci i piekła (Obj 1,18) 
Psalm tygodnia: Ps 118,14-24 
Pieśń dnia: „Szli do Emaus dwaj uczniowie…” (196); „Wesoły 

nam dziś dzień nastał…”   (199) 
Biblijne teksty: I – Łk 24,13-35; II – 1  Kor 15,12-20; III – Łk 24,36-45; 

IV – 1 Kor 15, 50-58; V – Iz 25,8-9; VI – Dz 10,
34a.36-43.     

Myśl przewodnia: Pan żyje 

 Starokościelna ewangelia 2. Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
nakazuje nam powrócić do wczesnych godzin trzeciego dnia po 
ukrzyżowaniu Jezusa. Kobiety z kręgu uczniów Jezusa znalazły wcze-
snym rankiem pierwszego dnia po sabacie pusty grób Jezusa. Im też 
przed wszystkimi dane było spotkać zmartwychwstałego Chrystusa. 
Zaniosły więc uczniom radosną wieść, że Jezus żyje i że Go spotkały. 
Ale nie wszyscy uczniowie usłyszeli tą wiadomość. Niektórzy w nią 
nie uwierzyli. Do tych drugich należeli dwaj uczniowie Pana, którzy 
w poranek wielkanocny opuścili Jerozolimę, grono uczniów i udali się 
do Emaus. Powoli uczniowie zaczęli się rozpraszać, ale Zmartwych-
wstały Pan pośpieszył, aby ich znowu zebrać i skupić wokół swojej 
ewangelii.  
 Ewangelista pisze, że Zmartwychwstały podążył za uczniami, któ-
rzy szli do Emaus i rozpoczął z nimi dialog. Wynika z niego, że ucznio-
wie utracili nadzieję, którą pokładali w Jezusie, jako Mesjaszu Izraela. 
Lecz dzięki temu, że Zmartwychwstały Pan wykładał im Pismo, które 
o Nim mówiło, głównie zaś dlatego, że dał się im poznać w Emaus 
przy łamaniu chleba, uwierzyli w zmartwychwstanie Nauczyciela. 
Powrócili do Jerozolimy, odnaleźli uczniów Jezusa i opowiedzieli im 
o swoim spotkaniu z Panem.  
 Zmartwychwstały Chrystus wydobył serca uczniów z otchłani 
zwątpienia i postawił ich na drodze wiary i świadectwa o zmartwych-
wstaniu Pana.  
 Druga ewangelia poniedziałku wielkanocnego mówi nam o spo-
tkaniu Zmartwychwstałego Jezusa z uczniami, którzy z obawy przed 
Żydami ukrywali się. Ale Pan ich odnalazł. Chociaż byli zamknięci, 
stanął przed nimi i pozdrowił ich: „Pokój wam!”. Zmartwychwstały nie 
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budzi lęku. On przynosi pokój swoim uczniom, pokój z Bogiem, wszak 
Jego śmierć krzyżowa jest dziełem pojednania. Przede wszystkim Pan 
chciał przekonać swoich uczniów, że to wszystko co się wydarzyło 
w ostatnich dniach było przewidziane przez Boga i stało się to, co Bóg 
w swojej mądrości zaplanował. Dlatego powiedział do nich: „To są moje 
słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić 
wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psal-
mach”.  
 Zmartwychwstanie jest interpretacją krzyża. Ale samo zmartwych-
wstanie także wymaga interpretacji i wyjaśnienia. Znajdujemy ją w ewan-
geliach, kiedy czytamy, że Pan polecił dać sobie jedzenie, kiedy pozwo-
lił się dotknąć Tomaszowi. Uczniowie mieli się przekonać, że widzą 
nie Ducha Pana, lecz samego Pana w przemienionym ciele.  
 Dla chrześcijan związanych z kulturą grecką, uwierzyć w zmar-
twychwstanie było szczególnie trudne, ponieważ ich pojmowanie czło-
wieka, jako duszy uwięzionej w ciele, stanowiło przeszkodę trudną do 
pokonania. Szczególnie trudno było im uwierzyć w powszechne zmar-
twychwstanie. Dlatego apostoł Paweł cały 15. rozdział 1. Listu do Ko-
ryntian poświęcił zmartwychwstaniu. Wielu chrześcijan korynckich 
mówiło: Nie ma zmartwychwstania. Skłonni byli ostatecznie uwierzyć 
w zmartwychwstanie Chrystusa, ale negowali zmartwychwstanie wie-
rzących. Apostoł Paweł dlatego pisał: „A jeśli się o Chrystusie opowiada, 
że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, 
że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chry-
stus nie został wzbudzony; a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i ka-
zanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; wówczas też byliśmy fałszy-
wymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, 
którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umar-
li nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony; a jeśli Chrystus 
nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich 
grzechach”.  
 Fundamentem chrześcijańskiej wiary jest śmierć i zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Bez wiary w krzyż i zmartwychwstanie nie ma chrze-
ścijaństwa. Krzyż i pusty grób jest ewangelią, która jest mocą Bożą ku 
zbawieniu każdego wierzącego. W wielkanocny poranek Bóg dał 
wszystkim mocny fundament nadziei, o której wieszczył już prorok 
Izajasz: „Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego 
oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. 
I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wy-
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bawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!”. 
I od samego początku istotnymi elementami nauczania w apostolskim 
chrześcijaństwie było zwiastowanie krzyża i zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. Wskazują na to wielokrotnie Dzieje apostolskie. Między in-
nymi czytamy w nich słowa apostoła Piotra: „Wy wiecie, co się działo po 
całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan – o Jezusie 
z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czy-
niąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był 
z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi ży-
dowskiej i w Jerozolimie; jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg 
wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz 
świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i pi-
liśmy po jego zmartwychwstaniu”.  

„Bogu Ojcu chwała, 
Że śmierć nie sprostała! 
Stąd mamy pociech wiele, 
Chrystus nasze wesele, 
Zmiłuj się, Panie!” 
 

* * *  
„Oto czego Pan dokonał, czym nas obdarzył. Potężny uniżył się, uni-
żony – został zabity – zmartwychwstał i został wywyższony po to, aby 
nie pozostawić w otchłani umarłych, ale aby w sobie wywyższyć tych, 
których już wywyższył przez wiarę i wyznawanie wiary przynoszące 
usprawiedliwienie. Oto jak przekazał nam drogę pokory”. 

Augustyn 

„To samo bowiem ciało zmartwychwstanie, chociaż nie takie słabe jak 
obecnie, jednak będzie to samo. Zostanie zaś przekształcone, gdyż 
przywdzieje nieśmiertelność”. 

Cyryl Jerozolimski 
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Quasimodogeniti    
Hasło tygodnia: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia 
swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa. (1 P 1,3) 

Psalm tygodnia: Ps 116,1-9 
Pieśń tygodnia: „Przed Boga tron pośpieszmy nieść…” (193) 
Biblijne teksty: I – J 20,19-29; II – 1 P 1,3-9; III – J 21,1-14; IV – Kol 2,

12-15; V – Mk 16,9-14(15-20); VI – Iz 40,26-31.      

Myśl przewodnia: Odrodzeni ku nadziei żywej 

 Nazwa niedzieli Quasimodogeniti wywodzi się od pierwszych 
słów introitu, zaczerpniętego z 1. Listu św. Piotra: „Jako nowonarodzone 
niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez 
nie wzrastali ku zbawieniu” (1 P 2,2). Treściowo jest on powiązany  z ha-
słem niedzieli: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku 
nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”. Zarówno nazwa 
niedzieli, jak i biblijne teksty nawiązują do starochrześcijańskiego rytu 
chrztu katechumenów, którzy przygotowywani byli przez pewien 
okres do przyjęcia sakramentu chrztu w imię Jezusa Chrystusa. We-
dług tradycji apostolskiej, występującej w wielu warstwach Nowego 
Testamentu chrzest jest odrodzeniem, odnowieniem, ożywieniem i no-
wonarodzeniem. Jak niemowlęta potrzebują odpowiedniego pokarmu, 
tak też ochrzczeni powinni otrzymać posiłek stosowny do ich sytuacji, 
w której się znaleźli dzięki chrztowi, nakazanemu przez Zmartwych-
wstałego Pana.  
 Nie chrzest, jako obrzęd inicjacji chrześcijańskiej, jest źródłem prze-
miany, lecz zmartwychwstanie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Ale 
z chrztem związana jest obietnica zbawienia. Zmartwychwstały Pan 
bowiem powiedział do swoich uczniów: „Idąc na cały świat, głoście 
ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie 
zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony”. 
 Chrzest łączy nas ze Zmartwychwstałym, a dzięki wierze poprzez 
całe życie człowieka ochrzczonego w imię Jezusa Chrystusa płyną do 
serca dary krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego apo-
stoł Piotr sławi Boga: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas 
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ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu 
nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie 
dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przy-
gotowane do objawienia się w czasie ostatecznym”.  
 Czy łatwo było uwierzyć uczniom w zmartwychwstanie ich Na-
uczyciela?  
 Dużym zaskoczeniem dla czytelnika ewangelii mogą być wątpli-
wości uczniów w wielkanocny poranek. Piotr i uczeń, którego miłował 
Jezus, na słowa Marii Magdaleny: „Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie 
go położyli” (J 20,2) pobiegli do ogrodu Józefa z Arymatei i zgodnie ze 
słowami Marii Magdaleny stwierdzili, że grób Jezusa jest pusty, ale nie 
wyciągnęli z tego faktu wniosku, że ich Nauczyciel zmartwychwstał. 
Tak było również w wypadku Marii Magdaleny. Gdy zmartwychwsta-
ły Jezus się do niej odezwał, wtedy dopiero poznała, że Mistrz żyje 
(J 20,15.16). Uczniowie uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa dopiero 
wtedy, gdy sami zobaczyli Zmartwychwstałego. Jeden z nich, Tomasz, 
był gotowy uwierzyć dopiero wówczas, gdy osobiście dotknie ran 
zadanych Jezusowi na Golgocie w Wielki Piątek (J 20,24-28). Niewiara 
uczniów jest niezrozumiała na tle przekazanych świadectw ewangeli-
stów, że Jezus zapowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie. Ewan-
gelista Marek, a za nim pozostali dwaj synoptyczni ewangeliści, Mate-
usz i Łukasz, piszą o trzykrotnej zapowiedzi swojej śmierci przez Jezu-
sa. Chociaż nie ulega wątpliwości, że Jezus zapowiedział swoją śmierć, 
to jednak przekazane nam zapowiedzi noszą na sobie wyraźne rysy 
redakcyjne. Redakcja tych zapowiedzi miała miejsce wiele lat po zmar-
twychwstaniu Jezusa. Ewangeliści połączyli zapowiedzi śmierci Jezusa 
z zapowiedziami zmartwychwstania, które posiadają wyraźny rys wy-
znania popaschalnego. Gdyby tak nie było, to uczniowie w poranek 
wielkanocny powinni, nie bacząc na grożące im niebezpieczeństwo, 
przyjść do grobu Jezusa i oczekiwać na zmartwychwstanie Mistrza. 
Tak się jednak nie stało.  
 Chrystus nie pozostawił swoich uczniów w zwątpieniu i lęku przed 
Żydami. Spotykając się z nimi po swoim zmartwychwstaniu, pozdro-
wił ich słowami: „Pokój wam!”. Także zatroszczył się o to, aby ucznio-
wie nie ustawali we wierze. Dał im bowiem obietnicę Ducha Świętego, 
a w dzień swojego zmartwychwstania, jak pisze ewangelista Jan – 
tchnął na nich i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego”.   
 Pusty grób ukrzyżowanego Chrystusa był dla wierzących otwar-
ciem drogi „ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, 
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jakie zachowane jest w niebie”. Zmartwychwstanie Ukrzyżowanego bu-
dzi nadzieję, że śmierć nie ma ostatniego słowa nad nami. Każde 
wspomnienie chrztu, poprzez który związani zostaliśmy z Chrystusem 
budzi nadzieję na życie po życiu, a więc na połączenie z Panem na 
wieczne czasy. Nakazuje nam o tym nieustannie pamiętać autor Listu 
do Kolosan: „Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zo-
staliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził 
z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele 
waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; wymazał 
obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wy-
maganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża; rozbroił nadziemskie wła-
dze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad 
nimi”.  

„Kiedy rankiem słońce wschodzi, 
Z grobu Zbawca mój wychodzi.  
Alleluja! Bądź Bogu chwała! 
Rozpędzone grzechu cienie,  
Wzeszła radość i zbawienie. 
Alleluja! Bądź Bogu chwała!” 
 

* * *  
 „W ten sposób należy zapatrywać się na chrzest i taki z niego odnosić 
pożytek, abyśmy gdy nam dolegają nasze grzechy i sumienie, wzmac-
niali i pocieszali się nim mówiąc: «Jestem przecież ochrzczony; jeżeli 
zaś jestem ochrzczony, mam też obietnicę, że będę zbawiony i mieć 
będę na duszy i na ciele życie wieczne». Dlatego właśnie mamy 
w chrzcie te dwie rzeczy, aby ciało, które niczego prócz wody przyjąć 
nie może, polane było wodą, dusza zaś mogła przyjąć Słowo, które 
przy tym zostało wypowiedziane. Ponieważ tedy woda i Słowo sta-
nowią jeden chrzest, zarówno ciało jak i dusza muszą być zbawione 
i żyć wiecznie: dusza przez Słowo, któremu wierzy, zaś ciało dlatego, 
że jest zjednoczone z duszą i również przyjmuje chrzest o tyle, o ile 
może. Dlatego nie mamy w naszym ciele i duszy większego klejnotu 
nad chrzest. Przezeń bowiem otrzymujemy to, czego poza tym nie 
może osiągnąć żadne życie ani żaden uczynek: świętość i zbawienie”.  

Marcin Luter 
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Misericordias Domini  
Hasło tygodnia: Ja jestem dobry pasterz. Owce moje głosu mojego słu-

chają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot 
wieczny. (J 10, 11a.27.28a) 

Psalm tygodnia: Ps 23 
Pieśń dnia: „Mój wiekuisty Pasterz…”  (602) 
Biblijne teksty: I – J 10,11-16(27-30); II – l P 2,21 b-25; III – Ez 34,1.2 (3-

9)10-16.31;  IV – 1 P 5,1-4; V – J 21,15-19; VI – Hbr 13,
20-21.     

Myśl przewodnia: Jezus Dobrym Pasterzem 

 Druga niedziela po Wielkanocy nazywa się Misericordias Domini, 
co znaczy: miłosierdzie Pańskie. Poświęcona jest Chrystusowi, poprzez 
którego i w którym Bóg objawił swoją łaskę i miłosierdzie. Niedziela ta 
nosi także nazwę – ze względu na starokościelną ewangelię – Niedzie-
la Dobrego Pasterza.  
 Niewątpliwie najstarszą metaforą, przy pomocy której przedsta-
wiano związek Boga Jahwe z Izraelem, był obraz przedstawiający ży-
cie pasterza i trzody. Jahwe był pasterzem swojego ludu, prowadził go 
i ochraniał (Ps 23,1; 28,9; 95,7; Iz 40,11; 49,9.10; Ez 34,11-16; Mi 7,15). 
Przy pomocy metafory pasterza i trzody ilustrowano i opisywano 
zbawcze działanie Boga, bowiem zadaniem pasterza było zachowanie 
przy życiu powierzonych mu owiec, prowadzenie trzody na pastwiska 
i do wodopojów, obrona i zapewnienie bezpieczeństwa każdej owcy.  
 Autor psalmu 23. nazywa Boga swoim pasterzem. „Pan jest pasterzem 
moim” (Ps 23,1). Chociaż psalm 23. powstał stosunkowo późno, to jed-
nak tytuł pasterza przypisywały Bogu już bardzo stare tradycje izrael-
skie (zob. 1 Mż 48,15; 49,24). W psalmie 80. Bóg nazwany został paste-
rzem Izraela. Starożytni Hebrajczycy byli koczownikami, dlatego bli-
ski i przemawiający był dla nich obraz pasterza i trzody. Obraz ten 
zdaje się być tłem dla tradycji, przedstawiającej Boga kroczącego na 
czele ludu izraelskiego przez pustynię do Ziemi Obiecanej w słupie 
dymu w dzień, w nocy zaś w słupie ognia. Tytuł ten ma także pewien 
związek z królewską godnością Jahwe, bowiem na Bliskim Wschodzie 
termin pasterz był tytułem władcy. Jak stado owiec zależne jest od swo-
jego pasterza, tak lud izraelski należał do Jahwe i był od Niego całko-
wicie zależny. Psalmista wołał, składając świadectwo wiary Izraela: 
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„Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy 
ludem jego i trzodą pastwiska jego” (Ps 100,3).  
 Z tytułem pasterz kojarzyła się każdemu pobożnemu Izraelicie do-
broć i miłosierdzie Boga. Chociaż w 23. psalmie, w którym jego autor 
wyznaje: „Pan jest pasterzem moim”, nie nazywa Boga dobrym, to jed-
nak z drugiej części wiersza 1. taka ocena Jahwe wynika, psalmista 
bowiem wyznaje, że niczego mu nie braknie w życiu. Z ręki Jahwe 
z nadzieją oczekiwał codziennego chleba: „Oczy wszystkich w tobie na-
dzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie otwierasz rękę 
swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje”(Ps 145,15.16). 
 Z tytułem pasterz każdemu pobożnemu Hebrajczykowi kojarzyła 
się dobroć Boga, która wyrażała się nie tylko w okazywaniu dobroci 
w postaci pokarmu, ale także w opatrznościowym prowadzeniu, ochro-
nie przed wrogiem i nieprzyjacielem.  
 Jezus nawiązał do starotestamentowej metafory pasterza, nazywa-
jąc siebie dobrym pasterzem. Chrystus kreśląc obraz dobrego pasterza, 
mówił o oddaniu i poświęceniu się pasterza dla owiec, a więc o tym 
wszystkim co zawarte jest w słowie dobry. Działanie dobrego pasterza 
pokazane zostało na tle postępowania złodzieja i najemnika. Dzięki 
wprowadzeniu w alegorię postaci najemnika, uwydatnione zostało 
bezinteresowne działanie dobrego pasterza, mające na celu wyłącznie 
dobro owiec. Najemnikowi nie zależy na owcach. Na zasadzie kontra-
stu należy powiedzieć, że dobremu pasterzowi zależy na trzodzie. 
Dobry pasterz zna owce swoje i owce znają swojego pasterza. Wzorem 
dla wzajemnej znajomości pasterza i owiec, jest według alegorii 
o dobrym pasterzu, wzajemna znajomość Ojca i Syna. Dobry pasterz 
pragnie zapewnić życie swoim owcom.  
 Jezus nazywając siebie dobrym pasterzem, pragnął opisać swoją 
zbawczą funkcję. Czynił to przy pomocy takich pojęć, jak: życie i oddać 
życie za owce. Jezusowa alegoria o dobrym pasterzu zawsze kieruje 
wzrok na krzyż Golgoty, na którym Syn Boży, Dobry Pasterz oddał 
życie na okup za wielu. 
 Owce idą za pasterzem. Alegoria o dobrym pasterzu ma więc także 
związek z biblijną myślą o naśladowaniu Boga, głównie z wezwaniem 
Chrystusa do naśladowania Go w życiu: „Jeśli kto chce pójść za mną, 
niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, 
i naśladuje mnie” (Łk 9,23). Kościół w niedzielę Misericordias Domini 
poleca czytanie słów z 1. Listu św. Piotra: „Chrystus cierpiał za was, zo-
stawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie 
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popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, 
nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę 
temu, który sprawiedliwie sądzi; On grzechy nasze sam na ciele swoim po-
niósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego 
sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście 
się do pasterza i stróża dusz waszych”.  
 Chrystus swój pasterski urząd wykonuje w Kościele poprzez powo-
łane sługi słowa Bożego. Pasterze ludu Bożego powinni wykonywać 
swój urząd z poświęceniem, naśladując Chrystusa. Zawsze powinni 
pamiętać o napomnieniu, które Bóg skierował przez proroka Ezechiela 
do pasterzy ludu w Izraelu: „Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie 
paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, 
w wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie 
wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej 
nie sprowadzaliście z powrotem, zgubionej nie szukaliście, a nawet silną rzą-
dziliście gwałtem i surowo…Ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ 
moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było paste-
rza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, 
a moich owiec nie paśli, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana! Tak mó-
wi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od 
nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już 
paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem”.   
 Apostoł Piotr, któremu Pan polecił mieć pieczę nad tymi, których 
odkupił własną krwią, napomina swoich braci w urzędzie słowa Boże-
go wszechczasów: „Starszych więc wśród was napominam, jako również 
starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która 
ma się objawić: Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, 
lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako 
panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. 
A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały”. 

„Jezu, jam owieczką Twą! Jakże mię raduje to!  
Mam Pasterza  nad pasterze, co w dobroci swej mnie strzeże,  
Co mnie kocha, o mnie wie, po imieniu woła mnie!” 
 

* * *  
„Jak długo pozostajemy owcami, zwyciężamy; otoczeni niezliczoną 
gromadą wilków, jesteśmy mocniejsi”. 

Jan Chryzostom 
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Jubilate  
Hasło tygodnia: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, 

stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. (2 Kor 5,
17) 

Psalm tygodnia: Ps 66,1-9 
Pieśń tygodnia: „Wesel się serdecznie ludzkie pokolenie...” (198); 

„Wesoły nam dziś dzień nastał…” (199)  
Biblijne teksty: I – J 15,1-8; II – 1 J 5,1-4;  III – J 16,16(17-19)20-23a; 

IV – 2 Kor 4, 16-18; V – 1 Mż 1,1-4a.26-31; 2,1-4a; 
VI – Dz 17,22-28a(28b-34).      

Myśl przewodnia: Radość z nowego życia 
 Zmartwychwstanie Chrystusa otwarło ludzkości drogę do nowej 
egzystencji, do życia nie według człowieka zewnętrznego, cielesnego, 
lecz do egzystencji w Chrystusie i Duchu Świętym, rozszerzającej się 
z doczesności na wieczność. Niedziele powielkanocne nakazują nam 
myśleć o nowym życiu, które zawdzięczamy naszemu Panu, Chrystu-
sowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Hasło niedzieli Jubilate 
utrzymuje nas w kręgu tych myśli: „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym 
jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”. Odrodze-
nie w chrzcie i prowadzenie przez Jezusa Chrystusa, Dobrego Paste-
rza, budzi w nas radość, która nie jest z tego świata, lecz z Boga. Naro-
dzeni jesteśmy bowiem z Boga, dlatego nasza miłość Boga i bliźniego 
jest z Tego, który nas umiłował w Jezusie Chrystusie. Apostoł Jan pisał: 
„Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto 
miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po 
tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania 
jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega 
przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się naro-
dziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara 
nasza”.  
 Chrześcijańskie życie jest egzystowaniem w Chrystusie Jezusie. 
Jakkolwiek je rozumiemy, czy przestrzennie, czy wyłącznie egzysten-
cjalnie, a więc jako nieustanne czerpanie z dobrodziejstw zbawczego 
czynu Boga, to przecież jest to życie, które wiąże nas ze zmartwych-
wstałym Chrystusem, który przed swoją śmiercią krzyżową zapowia-
dał,  że pomimo swojego odejścia do Ojca, Jego uczniowie żyć będą 
w radości i że tej radości nikt im nie odbierze: „Zaprawdę, zaprawdę 
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powiadam wam: Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił; wy 
smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, 
smuci się, bo nadeszła jej godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta 
o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smuci-
cie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbie-
rze wam radości waszej”. 
 Radość z życia w Chrystusie jest radością z owoców, które rodzą się 
z obcowania z naszym Panem. Jako owce pastwiska Bożego możemy 
się radować z tego, że mamy „Pasterza nad pasterze”, niezawodnego 
Przewodnika i Obrońcę. Ale Pan Jezus w starokościelnej ewangelii nie-
dzieli Jubilate mówi jeszcze coś więcej, aniżeli to, że przez wiarę mamy 
społeczność z naszym Panem. W ewangelii tej czytamy o niepojętej, 
błogosławionej więzi wierzących z Chrystusem, która polega nie tylko 
na tym, że możemy słuchać głosu Boskiego Pasterza. Ewangelia ta mó-
wi o wewnętrznej więzi, którą Chrystus zobrazował w alegorii o krze-
wie winnym.  
 Winnica i owoce winnego krzewu budziły zawsze w Izraelu dobre 
uczucia, bogate skojarzenia i myśli, które budziły radość w życiu. Sta-
ry Testament mówi, że Izrael jest winnicą Pana. Izajasz w imieniu Boga 
wołał: „Zaiste, winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy 
ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie; sprawiedliwości, 
a oto – krzyk” (Iz 5,7). Prorok okresu końca niewoli babilońskiej zaś 
prorokował: „Tak mówi Pan: Jak mówi się o winogronie, w którym znajduje 
się winny sok: Nie niszcz go, gdyż jest w nim błogosławieństwo! tak uczynię 
ze względu na moje sługi i nie wytępię ich wszystkich” (Iz 65,8) 
 Jezus nawiązał do tych starych metafor i powiedział: „Ja jestem 
prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą 
latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, 
oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, 
które wam głosiłem; trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie 
nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we 
mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latorośla-
mi. Kto trwa we mnie a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic 
uczynić nie możecie”. 
 „Kto trwa we mnie a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu”. Nigdzie w No-
wym Testamencie nie spotkamy takich słów, w których tak mocno 
został podkreślony związek między Chrystusem a wierzącymi, jak 
właśnie w alegorii o krzewie winnym. Latorośl nie może się rozwijać 
i przynosić owoców, jeśli nie tkwi w winnym krzewie. Jej rozwój 
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i owocowanie zależy od soków, które czerpie z krzewu. Chrześcijanin 
nie może rozwijać się duchowo i przynosić owoców poza Chrystusem. 
Z Niego wiara czerpie siły do owocowania. Chociaż apostoł Paweł 
powiedział to o Bogu: „…w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy”, to 
możemy to samo powiedzieć o Chrystusie.  

„Jeden skarb więc tylko znam,  
Skarb nad wszystkie skarby świata. 
Tyś Nim, Panie Jezu, sam,  
W Tobie dusza jest bogata. 
Tyś największym szczęściem mym,  
Ciebie wiecznie wielbić chcę”. 
 

* * *  
„Co to będzie za chwała i radość być dopuszczonym do oglądania 
Boga, być uczczonym razem z Chrystusem Panem twoim Bogiem 
przez otrzymanie radości wiecznego światła i szczęścia..., móc powitać 
wszystkich patriarchów, apostołów, proroków i męczenników, rado-
wać się razem ze świętymi i przyjaciółmi Boga niekończącym się 
szczęściem królestwa niebieskiego, otrzymać to, czego oko nie widzia-
ło ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło”. 

Cyprian 

 „Jeśli w Psalmach dotyczących stworzenia człowiek składa dzięki za 
stworzenie i światło, za niebo i płodność ziemi, tym samym dziękuje 
Bogu nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu słońca, nieba, 
ziemi i wszystkich innych stworzonych bytów. W człowieku słońce 
i księżyc błogosławią Stwórcę, przez niego rośliny i zwierzęta śpiewają 
pieśń chwały Bogu. W chwale głoszonej przez stworzenie ludzie śpie-
wają kosmiczną liturgię, a przez nich kosmos śpiewa przed swym 
Stwórcą wieczną pieśń stworzenia”. 

Jürgen Moltmann 
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Cantate  
Hasło tygodnia: Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. (Ps 98,1) 
Psalm tygodnia: Ps 98 
Pieśń tygodnia: „Niech cały się raduje świat ...” (641); „Pochwal, mój 

duchu...” (620) 
Biblijne teksty: I – Mt 11,25-30; II – Kol 3,12-17; III – Mt 21,14-17(18-

22); IV – Dz 16, 23-34; V – Iz 12,1-6; VI – Obj 15,2-4. 

Myśl przewodnia: Śpiewać Panu na chwałę 
 „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił”. Wszystko wielbi świę-
te imię Boga. Cały kosmos jest świadectwem chwały Pana Zastępów 
(por. Ps 8). Psalmista wzywa do śpiewania nowej pieśni na cześć Boga, 
który wyprowadził z niewoli babilońskiej swój lud wybrany. Wspania-
ły i cudowny okazał się Bóg w swoim działaniu. Nowy zbawczy czyn 
wymaga nowej pieśni. W pieśniach upamiętnione zostają cuda Boże.  
 O dniu zbawienia prorokował Izajasz. W godzinie wybawienia lud 
Boży będzie śpiewał z radością: „Dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się 
wprawdzie na mnie, lecz twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto, Bóg zbawie-
niem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, 
i zbawieniem moim” (Iz 12,1.2). Zawsze aktualna jest zachęta proroka: 
„Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie 
Święty Izraelski” (Iz 12,6), gdyż Bóg wszechmogący nieustannie okazuje 
swoją zbawczą moc.  
 Niedziela Cantate, biorąca swą nazwę od pierwszego słowa intro-
itu, wzywa nas do śpiewania na cześć zmartwychwstałego Chrystusa. 
Powstanie Chrystusa z grobu jest uwierzytelnieniem Jego krzyżowej 
śmierci, Bożą odpowiedzią na Jezusową modlitwę: „Ojcze, odpuść im, 
bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34), nowym czynem Boga, napełniają-
cym serca ufnością i pewnością, że śmierć jest pokonana i każdy kto 
wierzy w Chrystusa w Nim żyje i na Jego wezwanie wstanie do życia 
w wieczności przed obliczem Boga i Ojca wszystkich ludzi. Cud zwy-
cięstwa w Chrystusie życia nad śmiercią, od samego początku istnie-
nia Kościoła chrześcijańskiego, wyznawcy Jezusa z radością opiewali 
w pieśniach i hymnach, których ślady znajdujemy w Nowym Testa-
mencie (np. Flp 2,6-11; 1 Tm 3,16). Pieśń, która przylgnie do wierzącej 
duszy, najlepiej poucza o cudach Bożych, a niesiona na skrzydłach me-
lodii, przenosi treść ewangelii, poselstwo Boże skierowane do świata, 
z serca w serce, z pokolenia w pokolenie. Dlatego autor Listu do Kolo-
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san pisał: „We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich 
przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach 
waszych” (Kol 3, 16).  
 Apostoł Paweł sam dał przykład, jak wielbić śpiewem Boga. Wraz 
z Sylasem w więzieniu w Filippi modlił się i chwalił Boga w pieśniach 
wobec wszystkich więźniów. Bóg upomniał się o modlących się ucz-
niów Pańskich. Otwarł przed nimi drzwi więzienia. Skruszył także 
mur niewiary otaczający serce stróża więziennego. Świadectwo modli-
twy i pieśni pochwalnej apostoła Pawła i Sylasa przygotowały serce na 
przyjęcie Chrystusa i chrztu w Jego imieniu.  
 Ewangelista Mateusz pisze, że dzieci śpiewały w jerozolimskiej świą-
tyni na cześć Jezusa: „Hosanna Synowi Dawidowemu” (Mt 21,15). Arcyka-
płani i uczeni w Piśmie oburzyli się na Jezusa, że pozwala im w taki 
sposób uwielbiać siebie. Czy jest On przyobiecanym Mesjaszem, Synem 
Dawida? Dlaczego przypisuje sobie tę godność? Ich zazdrosne serca 
zamknięte były dla prawdy o Jezusie. Ale dzieci umiały w cudach, które 
czynił Jezus, dostrzec znaki Boże. Jeśli ci, którzy powołani są do tego, 
aby rozpoznawać dzieła Boże i opiewać je ustami, nie potrafią lub nie 
chcą tego czynić, wtedy Bóg sam zgotuje sobie chwałę z ust niewinnych 
dzieci, nie kierujących się rozumem, lecz sercem, w które Duch Boży 
wkłada żar wiary i ufności, zadziwiającej i zawstydzającej dorosłych.  
 Kościół przez wieki uwielbia Boga i Syna Jego, Jezusa Chrystusa 
przez psalmy, hymny i pieśni duchowne. Pielgrzymujący lud Boży 
śpiewa na cześć swojego Pana i Zbawiciela. Pieśnią tego ludu jest rów-
nież jego życie przy boku Chrystusa. Przyjęcie jarzma Chrystusowego 
jest miłą świętemu Bogu pieśnią pochwalną, hymnem życia upływają-
cego w wiernej służbie (Mt 11,25-30). Tą pieśnią jednoczy się z niebiań-
skim zgromadzeniem przed obliczem świętego Boga, zgromadzeniem 
uczestniczącym w wiecznej liturgii na cześć Najwyższego, śpiewając 
„pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są 
dzieła twoje, Panie, Boże, Wszechmogący; sprawiedliwe i prawdziwe są drogi 
twoje, królu narodów” (Obj 15,3).  

„Pochwal, mój duchu, Mocarza  
I wznieś Mu śpiewanie!  
Z wszystkim, co życie ma,  
Wespół zwróć Doń swe błaganie;  
On światłem twym.  
Chwalmy więc sercem Go swym:  
Amen, tak niechaj się stanie”.  
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Rogate 
Hasło tygodnia: Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej 

i nie odmówił mi swej łaski. (Ps 66,20) 
Psalm tygodnia: Ps 95,1-7b 
Pieśń tygodnia: „Wstąp do bram serca mego…” (230); „Ojcze nasz, 

co jesteś w  niebie…”  (613) 
Biblijne teksty: I – J 16,23b-28(29-32)33; II – 1 Tm 2,1-6a; III – Łk 11, 

5-13; IV – Kol 4, 2-4(5-6 ); V – Mt 6,(5-6)7-13(14-15); 
VI– 2 Mż 32,7-14.                              

Myśl przewodnia: Modlitwa 

 Niedziela Rogate wzywa nas do ufnej modlitwy.  
 Modlitwa jest fenomenem ludzkiego ducha, aktem religijnym, tak 
ściśle powiązanym z wiarą, że jej utożsamianie z wiarą – przynajmniej 
w łonie chrześcijaństwa – nie jest dalekie od prawdy. Wiara wyraża się 
w modlitwie, a modlitwa jest emanacją wiary. Z modlitwą spotykamy 
się we wszystkich religiach, w których Bóg lub bóstwo ma charakter 
osobowy. W zależności od poziomu rozwoju religii, ma ona mniej lub 
bardziej rozwiniętą postać. W religii Izraela oraz w chrześcijaństwie 
modlitwa przybiera różne formy i tak mocno związana jest z treścią 
starotestamentowej lub chrześcijańskiej wiary, że w słowach modlitwy 
rozpoznać możemy modliciela, jego pobożność i siłę jego więzi z Bo-
giem.  
 Modlitwa jako pozytywne odniesienie się człowieka do Boga, za-
równo w sferze religijnego życia jednostki, jak i większej ludzkiej zbio-
rowości, Kościoła, posiada wymiar ponadziemski i ponadczasowy. Po-
przez modlitwę człowiek ograniczony w czasie i przestrzeni – dzięki 
przyzwoleniu suwerennego Boga – nawiązuje społeczność z wiecznym 
Bogiem, ale również ujawnia w niej  on swoją własną ponadczaso-
wość, jako osoby, której wymiar doczesny jest tylko cieniem przezna-
czenia człowieka, stworzonej istoty, której cele życia i działania wy-
znaczone przez Boga wykraczają poza to, co ziemskie. 
 Modlitwę trudno zdefiniować, oprawić w ramy myślowo-słowne 
i opisać. Modlitwa wymyka się wszelkiemu zaszufladkowaniu, usiło-
waniu wyznaczenia jej granic, poza które nie może ona wykraczać. 
W modlitwie duch ludzki odzyskuje pełną wolność przed Bogiem, 
wolność mówienia do Najwyższego, co nie oznacza, że człowiek w mo-
dlitwie może powiedzieć wszystko i w jakikolwiek sposób. Wolność 
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komunikowania się z Bogiem przekracza wszelkie granice, które wy-
znacza cielesność człowieka, ograniczoność i słabość języka.  
 Czym więc jest modlitwa?  Obiegowa, katechizmowa definicja, że 
modlitwa jest rozmową z Bogiem, da się zaakceptować tylko na pew-
nym etapie refleksji na temat modlitwy. Jej granice w pewnym sensie 
wyznacza zdolność abstrakcyjnego myślenia, posługiwania się po-
jęciami, które nie należą do języka codziennej komunikacji między-
ludzkiej. Staje się to oczywiste, gdy uświadomimy sobie kontekst 
w jakim uczniowie Jezusa prosili swego Mistrza: „Panie naucz nas mo-
dlić się” (Ł 11,1) oraz wezwanie apostoła Pawła: „Bez przestanku się mó-
dlcie” (1 Tes 5,17). Wielki Apostoł powiada: „Duch wspiera nas w niemo-
cy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wsta-
wia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, 
wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za święty-
mi” (Rz 8, 26.27). 
 Człowiek nie ma wpływu na decyzje Boże. Jednakże nie oznacza to, że 
modlitwa jest zbędna, że niczego nie może zmienić. „Słowa modlitwy są 
nam potrzebne, aby przypomnieć sobie i uzmysłowić, o co powinniśmy 
prosić. Nie sądźmy zatem, że pouczymy nimi Pana lub nakłonimy do 
spełnienia naszej woli” (Augustyn). Człowiek jednak może wyprosić 
u łaskawego Boga okazanie miłosierdzia i dobroci. W czasie wędrówki 
z Egiptu do Ziemi Obiecanej lud izraelski wielokrotnie zgrzeszył. Złama-
nie przykazania: „Nie czyń sobie obrazu rytego” wzburzyło serce Boga. Czy-
tamy w 2. Księdze Mojżeszowej, że Bóg rzekł do Mojżesza: „Teraz zostaw 
mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim 
ludem”. Mojżesz jednak modlił się do Boga: „Dlaczegóż, Panie, płonie gniew 
twój przeciwko ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą 
i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie: W złym zamiarze wy-
prowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć 
się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować 
ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi twoje, którym 
poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: Rozmnożę potomstwo wasze jak 
gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i 
posiądą ją na wieki”. Modlitwa Mojżesza nie była daremna. Bóg użalił się na 
swoim nieposłusznym ludem i okazał mu miłosierdzie.  
 Jezus uczył uczniów swoich modlitwy i dał im modlitwę, która po 
wszystkie czasy jest wzorem modlitwy. Pan powiedział: „A wy tak się 
módlcie: «Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje…»”. Modli-
twa, której Jezus nauczył swoich uczniów miała być znakiem wyróż-
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niającym i rozpoznawczym. Jej treść i duch miał świadczyć o poboż-
ności uczniów. Modlitwa Pańska miała więc być i rzeczywiście stała się 
znakiem nowej pobożności, której charakterystycznym rysem była 
ufność pokładana w Bogu jako Ojcu i wiara będąca pewnością wysłu-
chania.  
 Chrystus nauczył swoich uczniów jeszcze jednego – modlić się do 
Boga poprzez Niego: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek 
byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście 
w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna”. 
 Nowy Testament uczy nas ufnej modlitwy i mówi, o co winniśmy się 
modlić. Pan Jezus powiedział: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znaj-
dziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto 
szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, 
który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił 
o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skor-
piona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swo-
im, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą”. 
Autor 1. Listu do Tymoteusza napomina, „aby zanosić błagania, modlitwy, 
prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożo-
nych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości”. 
Apostoł Paweł w Liście do Kolosan prosi, aby modlono się o dzieło misji. 
Pisze bowiem: „Módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla 
Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej”. 

„Nie opuść mnie, bo modlą się do Ciebie,  
A oczy Cię szukają tam, na niebie;  
Nie odmów mi pomocy Swej w potrzebie...  
Nie opuść mnie... Nie opuść mnie!” 
 

* * *  
„Wierz, aby móc się modlić i módl się, aby nie zabrakło ci tej wiary, z którą 
się modlisz”.  

Augustyn 

„Zanim jeszcze dzieci odczują złą skłonność, nauczcie ich trzeźwości, 
czujności, gorliwości w modlitwie; przyzwyczajajcie je czynić znak 
krzyża przed każdym czynem”. 

Jan Chryzostom 
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Święto Wniebowstąpienia Pańskiego 
Hasło dnia:  A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do 

siebie pociągnę.  (J 12,32) 
Psalm dnia: Ps 47,2-10 
Pieśń dnia: „Chrystus wniebowzięty…” (204);  „Jezus jako Król 

panuje…”(207) 
Biblijne teksty: I – Łk 24,(44-49)50-53; II – Dz 1,3.4(5-7)8-11; III –

1 Krl 8,22-24.26-28; IV – Obj 1,4-8; V – J 17,20-26; VI –
Ef 1,20b-23. 

Myśl przewodnia: Wywyższony Pan 

 Autor Dziejów apostolskich pisze, że Chrystus po „swojej męce objawił 
się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się przez czterdzieści dni” 
swoim uczniom. Czterdziestego dnia Chrystus wyprowadził uczniów 
swoich na Górę Oliwną, zlecił im głoszenie ewangelii i oddalił się od 
nich. W Dziejach apostolskich zdarzenie to opisane jest w kategoriach 
przestrzennych i czasowych: „…został uniesiony w górę i obłok wziął go 
sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto 
dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, 
czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę 
do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba”. Ewangelista 
Jan nie zna takiej tradycji, chociaż podaje słowa Jezusa, w których 
mówi On o swoim wywyższeniu: „A gdy Ja będę wywyższony ponad 
ziemię, wszystkich do siebie pociągnę”.  
 Nie jest istotne, czy wniebowstąpienie zmartwychwstałego Chry-
stusa rozumieć będziemy w kategoriach przestrzennych, czy też jako 
wywyższenie, które wymyka się ludzkim zmysłom. Ważne jest, że 
Ten, którego posłał Ojciec, który został ukrzyżowany i trzeciego dnia 
zmartwychwstał, „wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Boga Ojca 
wszechmogącego”. Ważne, aby rozumieć wniebowstąpienie Pana tak, 
jak uczył to Luter: „Chrystus działa w nas po swym wniebowstąpieniu 
z góry, a my winniśmy tę jego pracę w nas odczuwać i doświadczać, 
aby wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa i wiara nie pozostały tylko na 
języku, ale aby okazywały się we mnie, w tobie i w każdym w działa-
niu i w uczynkach. Tak więc, gdy grzech chce mnie pobudzić do złego, 
to będę umocniony i pewny i odpowiem: grzechu, twoje miejsce jest na 
szubienicy, pozostaw mnie w spokoju. Podobnie, gdy chce mnie pobu-
dzić do złego, nie ulegnę mu, lecz odpowiem: Grzechu, wprawdzie 
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mnie kusisz, ale ja nie uczynię tego, co chcesz, lecz będę posłuszny 
Bogu. Pozostanę na dobrej drodze i pójdę jej środkiem, nie zbaczając 
w prawo, jak leniwi i obojętni, którzy zezwalają grzechowi panować 
nad sobą, ani w lewo, jak bojaźliwi, którzy tu zwątpili. I choć grzech 
nas czasem pochwyci, to jednak trwamy przy Królu, naszym Panu, 
Jezusie Chrystusie, który powiódł z sobą pojmanych więźniów i daro-
wał nam swe zwycięstwo. Temu wiecznemu Królowi wraz z Ojcem 
i Duchem Świętym niech będzie chwała i dziękczynienie na wieki”.  
 Bóg wzbudził Chrystusa z martwych i posadził Go „po prawicy 
swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, 
i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko 
w tym wieku, ale i w przyszłym; i wszystko poddał pod nogi jego, a jego sa-
mego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, 
pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia”.  
 Uczniowie otrzymali przed wniebowstąpieniem ich Nauczyciela 
obietnicę i polecenie. Zmartwychwstały Pan powiedział swoim uczniom: 
„Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać…, począwszy od Jerozo-
limy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpusz-
czenia grzechów”. W związku z tym powiedział: „Wy jesteście świadkami 
tego”, „będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po 
krańce ziemi”.   
 Pan odszedł, ale uczniowie nie zostali sami. Otrzymali obietnicę Du-
cha Świętego: „…weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was”,  
„…pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości”. Pan 
odszedł i swoją mocą napełnia wszystko. W mocy Ducha Świętego jest 
w swojej ewangelii i w sakramencie swojego ciała i krwi. Król Salomon 
w dniu poświęcenia świątyni jerozolimskiej modlił się: „Teraz więc, Boże 
Izraela, potwierdź, proszę, swoje obietnice, jakie wypowiedziałeś do swojego sługi 
Dawida, mojego ojca. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa 
i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowa-
łem?”. Słowa te po zmartwychwstaniu i wywyższeniu Chrystusa możemy 
odnieść także do Niego. Jako „prawdziwy Bóg z Ojca wieczności zrodzo-
ny” wszystko przenika i zgodnie z Jego obietnicą jest wszędzie tam, gdzie 
dwóch, albo trzech zgromadzi się w Jego imieniu, On będzie obecny.  
 Wywyższony Chrystus jest Panem Kościoła i dziejów. Jan na polecenie 
Pana wysłał z wyspy Patmos siedem listów do Kościołów w Azji Mniej-
szej. We wstępie napisał: „Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, 
i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, i od Jezusa 
Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą 
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nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów 
naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Oj-
ca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi 
wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać 
nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen”. Zgromadzeni w Kościele 
wierzący, przez zbawcze dzieło Chrystusa stali się rodem królewskim 
i kapłanami Boga. Żyć powinni w miłości, wspólnocie wiary jako jedność 
na świadectwo jedności Ojca i Syna. O tę jedność modlił się Chrystus 
w arcykapłańskiej modlitwie: „Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli 
jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedno-
ści, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiło-
wałeś. Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby 
oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem 
świata. Ojcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci pozna-
li, że Ty mnie posłałeś; i objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie 
umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich”.  

„Chrystus jako Król panuje, 
Wszystko Jemu usługuje,  
Wszystko Mu poddaje Bóg, 
Każdy język niech wyznawa, 
Że należy Mu się sława, 
Świat upada Mu do nóg”. 
 

* * *  
„[Chrystus] gdy wstąpił do nieba nie według ogólnego mniemania jak 
inny święty, lecz jak apostoł zaświadcza (Ef 4,10) wstąpił ponad 
wszystkie niebiosa i rzeczywiście wszystko napełnił, i wszędzie nie 
tylko jako Bóg, ale również jako człowiek obecnie panuje i króluje, od 
morza do morza aż do granic ziemi, jak to niegdyś prorocy przepo-
wiadali (Ps 8,2.7; 93,1 nn) i apostołowie świadczyli (Mk 16,20), że 
Chrystus wszędzie z nimi współdziałał i potwierdzał ich słowa towa-
rzyszącymi znakami. To zaś nie działo się według ziemskiego sposobu, 
lecz jak to zwykle Luter mówił, według sposobu i prawa prawicy Bo-
żej, która nie jest jakimś określonym i pewnym miejscem,  …lecz jest 
wszechmocną potęgą Bożą, która napełnia niebo i ziemię, w której 
posiadanie wszedł Chrystus według swojego człowieczeństwa realiter, 
tj. rzeczywiście, bez pomieszania i zrównania obu natur i istotnych 
właściwości”. 

Formuła zgody    
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Exaudi 
Hasło tygodnia:  A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich  do 

siebie pociągnę (J 12,32) 
Psalm tygodnia: Ps 27,1.7-14 
Pieśń tygodnia: „Nawiedź nas Duchu Święty…”  (217); „Przybądź 

do nas Duchu Święty…” (223) 
Biblijne teksty: I – J 15,26 – 16,4 ; II – Ef 3,14-21; III – J 7,37-39; IV – 

Jr 31,31-34; V – J 14,15-19; VI – Rz 8,26-30. 

Myśl przewodnia: Prośba o wysłuchanie 

 Niedziela Rogate była poświęcona modlitwie i jej wartości. Jej tre-
ścią było wzywanie do ufnej modlitwy. Czytane słowo Boże zapewnia-
ło o wysłuchaniu modlącego się ludu Bożego. Niedziela Exaudi zaś 
jest apelem Kościoła do Boga, aby zechciał łaskawie wysłuchać modli-
twy swoich wiernych, bowiem nazwa tej niedzieli pochodzi od pierw-
szego słowa introitu: „Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam”. 
 Niedziela Exaudi przygotowuje także Kościół do obchodzenia 
Świąt Zesłania Ducha Świętego. Starokościelna ewangelia jest Jezuso-
wą zapowiedzią zesłania Ducha Świętego, Pocieszyciela, Ducha Praw-
dy, „którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna”. Duch Święty 
odmienia serca ludzi wierzących i uczy modlitwy. Autor Listu do Efe-
zjan prosi Boga, „od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze 
swoje imię”, aby według bogactwa swej łaski i chwały zechciał utwier-
dzić wierzących w Duchu, „w wewnętrznym człowieku”, a więc, aby 
umocnił duchowo tych, którzy do Niego należą, aby Chrystus przez 
wiarę zamieszkał w sercach uczniów Pańskich, aby zdolni byli oni 
„poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie”.  
 Modlitwa naprawdę dopiero wtedy staje się modlitwą gdy zaczyna 
mówić razem z nami sam Duch Święty. On, „wstawia się za nami”, jak 
pisze apostoł Paweł (Rz 8,26), gdyż nie wiemy, o co mamy prosić, „jak 
należy” i reprezentuje nas, prawdziwie staje się Parakletem (J 14,16nn). 
Modlitwa przestaje być wtedy zbiorem zwykłych pożądliwych pra-
gnień, a staje się wołaniem o to, co naprawdę potrzeba człowiekowi 
i całemu stworzeniu. Czy to oznacza, że przestajemy się modlić my, 
a zaczyna się za nas modlić Duch Święty? To jest modlitwa w Duchu 
Świętym, modlitwa wewnętrznie przemienionego człowieka, modli-
twa, którą Bóg wysłuchuje.  
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 Wierzący, uczniowie Pana mogą być pewni, że Duch jest im dany, 
albowiem Chrystus zapewnił o tym uczniów swoich: „Jeśli mnie miłuje-
cie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam 
innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy”. Modlący 
się w Duchu Prawdy mają zaś pewność, że Bóg ich słyszy i wysłucha. 
 Modlitwa jest świadomością wiary i jej znaczenia. Przekonaniem 
o łaskawości Boga i odpowiedzią na nią. Modlitwa jest codziennym 
chodzeniem w wierze, duchową postawą świadomego chrześcijanina, 
wiedzącego, co znaczą słowa apostoła Pawła: „Jeśli tedy umarliśmy 
z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy… i wy uważajcie siebie 
za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu 
naszym” (Rz 6,8.11). Uczeń Chrystusa modli się więc nieustannie swo-
im sercem, całą swoją postawą, co nie oznacza, że zbędna jest modli-
twa ust, a więc modlitwa, która przybiera postać słowną w pełnym 
tego słowa znaczeniu, jak i w myśli, wszak i myślenie najczęściej ma 
charakter słowny.  
 Bóg zapowiedział taką wewnętrzną przemianę swojego ludu. Pole-
cił swojemu prorokowi, Jeremiaszowi wołać: „Oto idą dni – mówi Pan – 
że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie 
przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby 
ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja 
byłem ich Panem – mówi Pan – lecz takie przymierze zawrę z domem izrael-
skim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go 
na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie 
nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie 
będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – Odpuszczę bo-
wiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę”. Izraelici złamali synaj-
skie przymierze i pogardzili Bogiem. Nie byli w stanie wypełnić posta-
nowień przymierza, chociaż Bóg chciał być dla swojego ludu „małżon-
kiem”. Boże działanie – według Proroka z Anatot – pozostawi w sercu, 
siedlisku poznania i woli, trwały ślad w postaci zapisu prawa, aby 
w człowieku wyzwalały się samorzutnie coraz to nowe siły ku peł-
nieniu woli Bożej. W ostatecznych czasach religia stanie się więc we-
wnętrzną sprawą każdej jednostki ludzkiej, która zdolna będzie trwać 
w społeczności z Bogiem. Nie będzie trzeba wzywać Boga do pozna-
nia, bo każdy będzie miał poznanie Boga.  
 Dzięki zesłaniu Ducha Świętego i wpisaniu się Ducha Prawdy 
w serce człowieka, zawsze i wszędzie tam, gdzie człowiek pragnie żyć 
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z Chrystusem, zrealizowana została obietnica Boża dana przez proro-
ka Jeremiasza.   
 Duch Boży, Duch Prawdy składa świadectwo o Chrystusie. W skła-
daniu tego świadectwa pośredniczą wierzący w Jezusa Chrystusa. 
Pierwszymi świadkami Pana byli Jego uczniowie – „wy składacie świa-
dectwo, bo ze mną od początku jesteście”. Ale ze składaniem świadectwa 
wiąże się prześladowanie: „To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszy-
li…Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto 
was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, 
że nie poznali Ojca ani mnie”. Prześladowanie jest znakiem, że wśród 
wierzących działa Duch Święty, który uczy poznania Chrystusa, 
Prawdy i wspomaga w pozyskiwaniu tych, którzy poszukują Boga.   

„Nawiedź nas, Duchu Święty,  
Coś z Ojca, Syna wzięty,  
O Panie niepojęty! 
Strapionych  Cieszycielu,  
Wierzących Przyjacielu,  
Krynico pociech wielu! 
Tyś Dawcą jest miłości,  
Płomieniem gorliwości,  
Językiem wymowności”. 
 

* * *  
„Zielonoświątkowego kazania nie powinniśmy nigdy zapomnieć, 
wciąż o nim pamiętać i zawsze dziękować Bogu za to, że dotarło do 
nas od apostołów przez Ducha Świętego i dzięki tej mocy pozostanie 
w świecie aż do końca. Bo gdyby Duch Święty nie zachował go aż 
dotąd, nie znalibyśmy go, a szatan dawno by je podarł i zniszczył. Ale 
Duch Święty wciąż je swą mocą utrzymuje i tak zachowane są i także 
do nas przyszły miłe Zielone Święta i pełne pociechy, radosne kazanie 
zielonoświątkowe. Chociaż wiele odszczepieńców i sekt są mu prze-
ciwne i sprzysięgły się, by je stłumić i wytępić, to jednak nie mogą go 
ani powstrzymać, ani stłumić. Na czym polega jednak ta jego moc 
i siła? Tylko w Słowie i w Duchu”. 

Marcin Luter 
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Święta Zesłania Ducha Świętego 
Motto: 

„Mój Duch jest stale wśród was, nie bójcie się!”  
Ag 2,5 

 W najstarszej tradycji biblijnej, dotyczącej wyjścia ludu izraelskiego 
z niewoli egipskiej występuje Duch Jahwe, prowadzący lud wybrany 
do ziemi ojców. Pojęcie Ducha Jahwe, albo Ducha Bożego wiązało się 
w Starym Testamencie ze zbawczą historią ludu wybranego. Pod 
wpływem Ducha Pana działali sędziowie, broniąc Izraela przed zagro-
żeniami ze strony narodów, które zamieszkiwały Kanaan przed poja-
wieniem się tam plemion izraelskich. W prorockiej refleksji teo-
logicznej wyjście potomków Jakuba z Egiptu, ziemi niewoli, jest dzie-
łem Ducha Pana. Trito-Izajasz, prorok wyjścia z niewoli babilońskiej, 
przypominając ludowi izraelskiemu jego dzieje, wołał: „I wspominali 
dawne dni, Mojżesza i lud jego. Gdzież jest Ten, który go wyprowadził z mo-
rza, gdzie pasterz jego trzody? Gdzież jest Ten, który natchnął go Duchem 
swoim Świętym? Który sprawił, że po prawicy Mojżesza szło wspaniałe jego 
ramię, który przed nimi rozdzielił wody, aby sobie zapewnić wieczne imię, 
który ich przeprowadził przez głębiny jak konia po stepie, a nie potknęli się? 
Jak bydło, które schodzi w dolinę, tak ich prowadził Duch Jahwe do odpoczyn-
ku. Tak wiodłeś swój lud, aby sobie zapewnić sławne imię” (Iz 63,11-14).  
 Bóg przez usta Aggeusza, proroka nowej świątyni, przypomina, że 
Duch Jego – zgodnie z obietnicą przymierza zawartego z ludem 
w czasie jego wędrówki z Egiptu przez pustynię – jest i będzie z dzie-
dzicami przymierza. „Mój Duch jest stale wśród was, nie bójcie się!” (Ag 2, 
5). 
 W czasach ostatecznych Bóg przez Ducha w szczególny sposób bę-
dzie z Izraelem, z wybraną z niego resztą. W zwiastowaniu proroków 
niewoli i odzyskanej ojczyzny Duch przyobiecany został wszystkim 
członkom społeczności izraelskiej (Jl 3,1.2). Duch Jahwe będzie źró-
dłem religijnej i moralnej odnowy, zasadą nowego życia. Duch Pana 
sprawi, że Izrael będzie żył i postępował według nakazów i przykazań 
Bożych (Ez 36, 27). Zapowiedź wylania Ducha Bożego związana jest 
w zwiastowaniu proroków z obietnicą, że Bóg nieustannie będzie 
obecny pośród swojego ludu (Ez 39,29).  
 W Apostolskim wyznaniu wiary czytamy, że Jezus począł się z Ducha 
Świętego. Artykuł o poczęciu Jezusa z Ducha Świętego oparty jest na 



Święta Zesłania Ducha Świętego 

 159 
 

słowach anioła Gabriela. Zwiastując Marii narodzenie syna, który bę-
dzie Synem Najwyższego, powiedział: „Duch Święty zstąpi na ciebie 
i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte 
i będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1,35). W czasie chrztu Jezusa nad 
Jordanem, Duch Święty stąpił na Jezusa (Łk 3,22).  
 Chrystus po swoim zmartwychwstaniu, żegnając się ze swoimi 
uczniami, na Górze Oliwnej powiedział do nich: „Weźmiecie moc Ducha 
Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w ca-
łej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Ewangelista Jan pisze, 
że Jezus nazwał przyobiecanego uczniom Ducha, Parakletem, a więc 
Pocieszycielem, Wspomożycielem. „Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec 
pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, 
co wam powiedziałem” (J 14,26).  
 Zarówno starotestamentowa obietnica przyjścia Ducha Świętego, 
jak i Jezusowa obietnica, dotycząca przyjścia Ducha Świętego, Parakle-
ta, Pocieszyciela spełniła się w żydowskie Święto Pięćdziesiątnicy, 
zwane też Zielonymi Świętami. Autor Dziejów apostolskich opisuje 
spełnienie się Jezusowej obietnicy następująco: „A gdy nadszedł dzień 
Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle 
z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie 
siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na 
każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić 
innymi językami, tak jak im Duch poddawał” (Dz 2, 1-4). W dniu tym pod 
wpływem kazania apostoła Piotra dało się ochrzcić w imię Jezusa oko-
ło 3000 ludzi. Tym samym powstał pierwszy Kościół Boży w Jerozoli-
mie. Święta Zesłania Ducha Świętego są więc pamiątką zstąpienia 
Ducha Świętego na uczniów Pańskich oraz narodzin chrześcijańskiego 
Kościoła.  
 Święta Zesłania Ducha Świętego, zwane też Zielonymi Świętami, są 
w chrześcijaństwie świętami ruchomymi i przypadają na pięćdziesiąty 
dzień  od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, a więc przypadają 
również w niedzielę. Odpowiadają – jak zostało wyżej powiedziane – 
żydowskiemu Świętu Tygodni, obchodzonemu w 50. dniu po święcie 
Paschy.  
 Są to jedne z najważniejszych świąt, obchodzone przez dwa dni. 
Celem ich jest upamiętnienie zbawczego wydarzenia, jakim było wy-
pełnienie się obietnicy zesłania Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 
opisują, że w dniu zesłania Ducha Świętego powstał Kościół Boży 
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w Jerozolimie. Są więc świętami upamiętniającymi narodziny Kościo-
ła.  
 Tradycja obchodzenia Święta Zesłania Ducha Świętego sięga cza-
sów starożytnego Kościoła. Nabrała ona szczególnego znaczenia, kie-
dy w Kościele chrześcijańskim utrwalił się dogmat o Trójcy Świętej. 
Święto Zesłania Ducha Świętego obchodzone jest w Kościele ewange-
lickim uroczyście, głównie ze względu na prawdę, że bez Ducha Świę-
tego nie jesteśmy w stanie uwierzyć w Chrystusa i odrodzić się do 
nowego życia. Prawdę tą wyraził ks. Marcin Luter w słowach: „Wierzę, 
że ani przez własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, 
Pana mego, uwierzyć ani z Nim połączyć się nie mogę, ale że mnie 
Duch Święty przez ewangelię powołał, darami swymi oświecił, w praw-
dziwej wierze poświęcił i utrzymał; tak jak całe chrześcijaństwo na 
ziemi powołuje, zgromadza, oświeca, poświęca i w prawdziwej, jedy-
nej wierze w Jezusa Chrystusa utrzymuje”. 
 W Polsce pierwszy dzień Zielonych Świąt jest dniem wolnym od 
pracy. Drugi dzień Zesłania Ducha Świętego, jako święto państwowe, 
zostało zniesione w 1957 roku. 
 

* * *  
„Duch święty jest tym, który wszystko nowym czyni. Normalnie mó-
wimy: taki już jestem. Wiemy, że człowiek, który po matce lub po ojcu 
taki czy inny charakter odziedziczył, już «takim» jest. Mówimy: tak jak 
nie można z jabłka zrobić gruszki, nie można zmienić charakteru 
człowieka. Lecz ten, który stworzył jabłka i gruszki, Stwórca, potrafi to 
uczynić. I On to czyni. I o tym mówi Biblia, pełna zwiastowania o 
zmianie starego w nowe. «Jeśli kto w Chrystusie, nowym stworze-
niem, oto stare przeminęło a wszystko nowym się stało». To jest cu-
dem Ducha Świętego”. 

Emil Brunner 
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1. Święto Zesłania Ducha Świętego 
Hasło tygodnia: Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Du-

chowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. (Za 4,6) 
Psalm tygodnia: Ps 118,24-29 
Pieśń tygodnia: „O Duchu Święty, Boże, przyjdź…”; (221); „Przyjdź, 

ach przyjdź, Duchu żywota…” (224) 
Biblijne teksty:  I − J 14,23-27; II − Dz 2,1-18; III − J 16,5-15; IV −

1 Kor 2,12-16; V − 1 Mż 11,11.12.14-17.42.25; VI −
Rz 8,1.2.(3-9)10.11. 

Myśl przewodnia: Obietnica wylania Ducha Świętego 

 Święta Zesłania Ducha Świętego zajmują w kalendarzu kościelnym 
ważne miejsce. Podobnie jak Święta Narodzenia Pańskiego, Wielki Pią-
tek oraz Wielkanoc obchodzone są uroczyście i z powagą. W Pamiątkę 
Zesłania Ducha Świętego, Kościół wspomina wylanie Ducha Bożego 
na apostołów i powołanie pierwszego Kościoła wierzących w Jezusa 
Chrystusa w Jerozolimie. W Święta te Kościół chrześcijański obchodzi 
więc swoje urodziny, a także dziękuje Bogu, że przez Ducha Świętego 
daje poznanie prawdy i nieustannie napełnia wierzących darami swo-
imi. W naszym życiu religijnym nic nie dzieje się bez Ducha Świętego. 
 Duch Święty nie działa dopiero od chwili Jego wylania na uczniów 
Pańskich. Jako Wieczny Duch Boży działał w życiu wielkich mężów 
Starego Testamentu (por. 4 Mż 11, 11-25), przede wszystkim proroków, 
którzy pod natchnieniem Ducha głosili słowo Boże, uczyli poznania 
woli Bożej i wskazywali ludowi wybranemu na ślady zbawczego dzia-
łania Boga w świecie (por. Hbr 1,1; 2 P 1,21). 
 Duch Święty w czasach Starego Testamentu działał jednak jakby 
w ukryciu. Granice Jego działalności wyznaczało przymierze Boga 
z Izraelem. Lecz miał nadejść dzień, w którym Duch Święty miał zo-
stać wylany „na wszelkie ciało”, a więc wszyscy mieli być napełnieni 
Jego mocą (por. Jl 3,1.2). Obietnicę tą potwierdził wielokrotnie Jezus 
Chrystus. Do swoich uczniów powiedział: „Ja prosić będę Ojca i da wam 
innego Orędownika, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat 
przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród 
was i w was będzie” (J 14,16.17). 
 Chrystus podczas swojej publicznej działalności wyraźnie oznajmił, 
kim jest i jakie zadanie będzie miał do spełnienia Duch Święty. Pan 
nasz nazwał Ducha Świętego Parakletem, to znaczy Orędownikiem, 



1. Święto Zesłania Ducha Świętego 

 162 

Pocieszycielem, który będzie z nami na wieki. Jako Duch Prawdy, na-
uczy nas i przypomni wszystko, co powiedział Jezus. Działalność Jego 
będzie przedłużeniem dzieła Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Jak Syn 
objawił Ojca, tak Duch Święty w teraźniejszym czasie objawia Syna. 
Ale epifanijna funkcja Ducha Prawdy nie wyczerpuje całokształtu Jego 
posłannictwa. Powierzona Mu została również zbawcza funkcja. Zo-
stała ona opisana przez Jezusa w słowach: „Gdy przyjdzie, przekona 
świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; o grzechu, gdyż nie uwierzyli 
we mnie; o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; 
o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony” (J 16,8-11). Obiektem 
oddziaływania Ducha Orędownika będzie świat, który według czwar-
tej ewangelii jest przedmiotem miłości Bożej (J 3,16). Wykluczyć należy 
pogląd, że Duch Święty przekonawszy świat o grzechu, osądzi go 
i potępi. Orędownik nie może czynić niczego, czego nie czynił Jezus. 
Chrystus nie przyszedł sądzić świata, lecz go zbawić. Duch Prawdy 
przekonując świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, uobecni 
zbawcze dzieło Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Duch Prawdy prowa-
dzi do poznania prawdy o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, a kto 
pozna prawdę stanie się prawdziwie wolnym (J 8,32). 
 W dzień żydowskich Zielonych Świąt wypełniła się obietnica dana 
przez Jezusa uczniom. Zstąpieniu Ducha Świętego towarzyszyły zna-
ki: szum gwałtownego wiatru i języczki w postaci ognia (Dz 2,2.3). 
 Ogień w Starym Testamencie jest symbolem Boga, a także ciepła 
i światła, dzięki któremu może istnieć życie (por. 2 Mż 3,2; 23,21; 19,18; 
Ez 1,4). Podobnie wiatr jest znakiem obecności Najwyższego (Ps 18,11; 
Ez 1,4). Jednakże Stary Testament nigdy nie utożsamia Boga z wiatrem 
i ogniem (por.1 Krl 19,11nn; Hi 40,6). 
 Duch Święty w Dniu Pięćdziesiątnicy został rozpoznany nie tylko 
w znakach, lecz także po działaniu. Uczniowie Pańscy otrzymawszy 
Ducha Świętego mówili obcymi językami, jakie Duch pozwalał im 
wymawiać (Dz 2,3n). Zjawisko to było znakiem nadejścia czasu osta-
tecznego, w którym – według proroka Joela – dany zostanie wszystkim 
dar prorokowania (Jl 3,2). 
 Jako wyznawcy Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy Ducha, który jest 
z Boga, „abyśmy wiedzieli, czym Bóg nas łaskawie obdarzył” (1 Kor 2,12). 
Jedynie dzięki Duchowi Świętemu rozpoznajemy w Jezusie Pana i Chry-
stusa (1 Kor 12,3). Nie w mądrości mowy, lecz w słowach, które naucza 
Duch, przemawia do nas Chrystus. Dzięki Duchowi Bożemu głupstwo 
i skandal krzyża Chrystusowego przemienia się dla wierzących w ka-
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zanie o zbawieniu. Duch i Jego prawo wolności, uwalnia od grzechu 
i śmierci, i daje życie w Jezusie Chrystusie (Rz 8,2). Zbawcze dzieło 
Syna Bożego uobecnione zostaje między nami przez Ducha Świętego. 
Owoc krzyża Chrystusowego rozdany zostaje dzieciom Bożym w Du-
chu. Apostoł Paweł pisał: „Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, 
mieszka w was, tedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził ożywi 
i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swojego, który mieszka w was” (Rz 8, 
11). Duch więc stwarza nowe życie w wyznawcach Jezusa Chrystusa 
(por. J 3,5.6). Gdzie On działa, odnawia się i umacnia społeczność Ko-
ścioła, pogłębiona zostaje wiara i nadzieja ludu Bożego. 

„O Duchu Święty, Boże przyjdź! 
Z Swą łaską do Swych wiernych wnijdź.  
Napełnij prawdą serca ich, 
Miłości ogień rozpal w nich... 

O święte światło, Panie nasz,  
Swym Słowem drogę życia wskaż  
I utwierdź serca Swoich sług 
W tej wierze, że nam Ojcem Bóg”. 
 

* * *  
„Ani ty, ani ja nie moglibyśmy nigdy dowiedzieć się czegoś o Chrystu-
sie, ani w Niego uwierzyć i Jego mieć za Pana, gdyby nam tego Duch 
Święty przez zwiastowanie Ewangelii nie podał i do serca nie włożył. 
Dzieło zbawienia stało się i zostało dokonane, ponieważ Chrystus 
zdobył i pozyskał dla nas ów skarb przez swoją mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie itd. Gdyby to dzieło było w ukryciu, tak iż nikt by 
o nim nie wiedział, byłoby daremne i stracone. Aby więc ten skarb nie 
pozostał w ukryciu, lecz mógł być nabyty i użyty, kazał rozpowszech-
niać i zwiastować Słowo, w którym daje Ducha Świętego, abyśmy ten 
skarb i zbawienie mogli nabyć i przyswoić sobie. Dlatego uświęcenie 
nie jest niczym innym, jak przyprowadzeniem do Chrystusa Pana, aby 
posiąść owo dobro, którego sami z siebie nie moglibyśmy osiągnąć”. 

Marcin Luter 
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2. Święto Zesłania Ducha Świętego 
Hasło tygodnia: Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu 

Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów (Za 4,6) 
Psalm tygodnia: Ps 100 
Pieśń tygodnia: „W zieleń dzień ten strójcie…” (195); „Przyjdź o wie-

czny…” (192). 
Biblijne teksty:  I – Mt 16,13-19; II – 1 Kor 12,4-11; III – 1 Mż 11,1-9; 

IV – Ef 4,11-15(16); V – J 4,19-26; VI – Dz 2,22..23.
32..33.36-39. 

Myśl przewodnia: Duch Święty prowadzi do Chrystusa 

 Nasza wiara jest chrystocentryczna, to znaczy skupia się na osobie 
i dziele Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Jeśli wszechmogący Bóg obja-
wiony w Chrystusie znajdzie się na peryferiach naszej wiary, to wów-
czas wiara przestaje być prawdziwie chrześcijańska i łatwo może sto-
czyć się na poziom bałwochwalstwa. Na straży czystości wiary stoi 
Duch Święty, który otwiera nasze oczy na poznanie godności Jezusa, 
a serce ku uwierzeniu temu, co o Nim mówi Pismo. Wszelka myśl, że 
sami dochodzimy do poznania Boga w Chrystusie, także jest bałwo-
chwalstwem, bo przypisaniem człowiekowi tego, co sam, bez pomocy 
Bożej uczynić nie może.   
 Jezus niedaleko Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: „Za kogo 
ludzie uważają Syna Człowieczego?”. Odpowiedzi uczniów były różne, 
bo różne były mniemania ludzi o Jezusie. Żadna z tych odpowiedzi nie 
była prawdziwa. A gdy Jezus zapytał uczniów: „A wy za kogo mnie 
uważacie?”, w imieniu wszystkich odpowiedział apostoł Piotr: „Tyś jest 
Chrystus, Syn Boga żywego”. I to była odpowiedź prawdziwa, którą Pan 
zaaprobował. Ale jeśli dokładnie przyjrzymy się ewangelicznej historii, 
która mówi o tej rozmowie, to poznamy, że Piotr nie doszedł do po-
znania, że Jezus jest Chrystusem i Synem Bożym wyłącznie drogą 
dedukcji, chociaż dedukcja odegrała pewną rolę, lecz dzięki objawie-
niu. Po wyznaniu apostoła Piotra, Jezus rzekł do niego: „Błogosławiony 
jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec 
mój, który jest w niebie”.  
 Bóg, który pragnie naszego zbawienia, jest zbawczo czynny w na-
szym życiu. W naszej wierze nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. 
Nasza wiara i nasze jej wyznawanie zawsze zakotwiczona jest w Bogu, 
nie tylko w tym sensie, że przecież wierzymy w Boga, lecz że dzięki 
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Bożemu działaniu ona jest w ogóle możliwa. Poznajemy Boga w Chry-
stusie i wyznajemy, że Jezus jest Synem Bożym wyłącznie dlatego, że 
Duch Święty daje nam poznanie Boga, wszak On jedynie przenika 
głębokości i tajemnice Boże i On rozpala w nas wiarę i nakłania do 
składania o niej świadectwa.  
 Duch Święty łączy nas w jedności wiary w Kościele Jezusa Chry-
stusa. Aby Kościół Boży mógł się rozwijać, Bóg obdarza jego członków 
nie tylko wiarą w Chrystusa, która jest fundamentem Kościoła (por. Mt 
16,17), ale także różnorodnymi darami ku zbudowaniu i umocnieniu 
wiary. Wszystkie dary Ducha Świętego, którymi nas obdarza Bóg, nie 
są nam dane, abyśmy się nimi chlubili i korzystali z nich wyłącznie dla 
własnego dobra, ale aby nimi służyć w Kościele ku wspólnemu dobru 
i zbudowaniu. Apostoł Paweł bowiem napisał ku naszej przestrodze: 
„A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten 
sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko 
we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożyt-
kowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego 
samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar 
uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny 
dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, 
inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten 
sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce”.  
 Używanie darów Ducha Świętego w Kościele nie może prowadzić 
do chaosu, gdyż Bóg jest Bogiem porządku (zob. 1 Kor 14,33). Dlatego 
też Apostoł przypomina, że „[Bóg] ustanowił jednych apostołami, drugich 
prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby 
przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystu-
sowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do 
męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej”.   
 Porządek istniejący w Kościele nie jest wymysłem ludzkim. Kto go 
sobie lekceważy, ten lekceważy Boże powołanie. Ale też ci, którzy zo-
stali przez Boga powołani i obdarowani darami Ducha Świętego, nie 
mogą Kościoła uważać za swoją własność ani też nie mogą nim rządzić 
według własnego upodobania. Jak dary Ducha Świętego mają służyć 
ku zbudowaniu Kościoła i utwierdzenia wiary jego członków, tak też 
ci, którzy zostali powołani w Kościele i piastują jakikolwiek urząd, 
powinni pamiętać, że powołanie ma charakter służebny. Pan Jezus 
powiedział do uczniów swoich: „Ktokolwiek by chciał między wami być 
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wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami 
pierwszy, niech będzie sługą waszym” (Mt 20,26.27).  
 Wszelka posługa w Kościele winna pod każdym względem prowa-
dzić do wzrostu w Chrystusa, który jest jedyną Głową chrześcijań-
skiego Kościoła (por. Ef 4,15). Apostoł nie myśli tu o wzroście w zaso-
by materialne, lecz dobra duchowe. Jeśli zgodnie z powołaniem prze-
wodnicy wiary przestają nimi być, a stają się administratorami docze-
snych dóbr kościelnych – co nie znaczy, że nieważnych dla funkcjono-
wania Kościoła – to sprzeniewierzają się swojemu powołaniu i stają się 
niegodnymi miana pasterzy ludu Bożego odkupionego krwią Jezusa 
Chrystusa. Przyjemnie wchodzi się do czystego, zadbanego kościoła 
lub kaplicy, są one bowiem miejscem, gdzie lud Boży słucha ewangelii 
i oddaje cześć Bogu w Chrystusie, jednakże nie przez doczesne i prze-
mijające przybytki oddaje się cześć Wszechmocnemu, ale oddaje się ją 
w Duchu i Prawdzie. Pan Jezus bowiem powiedział Samarytance przy 
studni Jakubowej w Sychar: „Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy praw-
dziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec 
takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy 
mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie”. 

„Myśl, chęć i serca nasze  
Niech w nas Duch Twój Święty  
Ku swej posłudze zawsze budzi, 
A zawzięty zły duch niech stroni  
Zawżdy od serca naszego, 
By Ciebie chwalił każdy  
aż do końca swego”.  
 

* * *  
„Wielu można mówić o Jezusie. Natomiast wyznawać Go jako Pana 
i przez to pozwolić, by został On jego Panem, może tylko ten, którym 
rządzi Duch. Dzięki Duchowi wyznanie staje się czymś więcej niż 
zwykłym «uznaniem». Dzięki Niemu wyznanie to nie jest ślepym 
poddaniem się jakiemuś bezwzględnemu prawu do władzy i panowa-
nia, które – przechowywane w pamięci Kościoła i podawane dalej – 
mogłoby i na nas być nałożone! Nie, Duch, który mówi i który spra-
wia, że i my mówimy: «Jezus jest Panem!», otwiera nas na pełnię życia 
Bożego i dlatego «panowanie» nie jest już przymusem i gwałtem, lecz 
wyzwoleniem do życia (2 Kor 3,17)”.  

Gerhard Sauter 
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Święto Trójcy Bożej 
Hasło tygodnia:
  

Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest 
wszystka ziemia chwały jego. (Iz 6,3)  

Psalm tygodnia: Ps 145  
Pieśń tygodnia: „Przyjdź, Duchu Święty, Stwórco, przyjdź…” (226); 

„Święty jest Pan, nasz Bóg…” (239) 
Biblijne teksty:  I – J 3,1-8(9-15); II – Rz 11,(32)33-36; III – Iz 6,1-13; 

IV – Ef 1,3-14; V – 4 Mż 6,22-27; VI – 2 Kor 13,11 
(12)13. 

Myśl przewodnia: Wielka tajemnica wiary 

 Święto Trójcy Bożej obchodzone było na zachodzie Europy już w śre-
dniowieczu. W wielkim poszanowaniu było w Kościele reformacji, 
bowiem głosiło chwałę Trójjedynego Boga: Ojca i Syna i Ducha Święte-
go. Filip Melanchton pisząc Wyznanie augsburskie, artykuł o Bogu 
umieścił na pierwszym miejscu i w nim zawarł wiarę zreformowanego 
Kościoła o istocie Boga: „Kościoły nasze jednomyślnie nauczają, że 
uchwała soboru nicejskiego o jedności istoty Boskiej i trzech Jej oso-
bach zawiera prawdę i że tak wierzyć należy bez jakiegokolwiek po-
wątpiewania: mianowicie, że jedna jest istota Boska, którą nazywamy 
i która jest Bogiem wiecznym, niecielesnym, niepodzielnym, nieskoń-
czonej mocy, mądrości i dobroci, stworzycielem i zachowawcą wszyst-
kiego, co widzialne i niewidzialne, że jednak trzy są osoby tejże istoty 
i mocy oraz współwieczne: Ojciec, Syn i Duch Święty”. Ks. Marcin 
Luter w jednym ze swoich kazań powiedział: „Artykuł ten jest naj-
przedniejszym w naszym Kościele, i nie jest przez ludzi wymyślony, 
ani nigdy nie wstąpił na serce ludzkie, ale jest nam objawiony przez 
słowo Boże. Wszystkie inne święta w roku przyoblekają Pana Boga 
w jego dzieła i opowiadają nam, co dla nas uczynił, abyśmy poznali 
Jego wolę i serce ku nam zwrócone. A tak Boże Narodzenie mówi, że 
Bóg stał się człowiekiem, Wielkanoc, że Pan Chrystus, prawdziwy 
Bóg-Człowiek, samego siebie boską mocą wzbudził od umarłych, Zie-
lone Święta, że Duch Święty zstąpił widzialnie i rozpoczął dzieło swoje 
w apostołach i innych wierzących. Również inne święta o tym opo-
wiadają, jako Bóg w różne jest przyobleczony dzieła i uczynki. Dzisiej-
sze zaś święto na to jest ustanowione, abyśmy się ze słowa Bożego 
nauczyli, czym jest Bóg jedynie według swojej boskiej Istoty, bez 
względu na wszystkie dzieła swoje, w które jest przyobleczony jakoby 



Święto Trójcy Bożej  

 168 

w szatę. Trzeba tu wznieść się nad wszystkie stworzenia, nad anioły i nad 
niebo, zostawić za sobą wszystko, do czego przywykły zmysły nasze 
i słuchać, co Bóg sam o sobie i o swej wewnętrznej istocie powiada”.  
 Nie jest jednak łatwo mówić o Bogu w Trójcy Jedynym. Nasza 
chrześcijańska wiara w takiego Boga jest wielką tajemnicą, którą każdy 
chrześcijanin powinien mieć w poszanowaniu. Ojciec Kościoła, Bazyli 
Wielki pisał: „Wiem, że Bóg istnieje, ale to, czym jest Jego Istota, prze-
kracza moją możność poznania”.   
 Mówić o istocie Boga – to znaczy mówić o Bogu dla nas. Bóg bowiem 
w swojej istocie jest niepoznawalny. Poznajemy Go jednak w Jego dzie-
łach: w stwórczym dziele Ojca, zbawczym dziele Syna i dziele uświęcenia 
w Duchu Świętym. Dopomóc nam do tego mają teksty biblijne wyzna-
czone przez Kościół do czytania i rozważania w Święto Trójcy Świętej. 
  Objawienie dokonało się w historii, a każda prawda w swoim czasie. 
Nie należy oczekiwać, że na kartach Starego Testamentu znajdziemy 
wyraźne świadectwo na temat Trójcy Bożej. W Starym Testamencie Bóg 
objawił się jako stworzyciel wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzial-
nych oraz jako zbawiciel Izraela. W Nowym Testamencie Bóg objawił się 
w Jezusie Chrystusie i dokonał przez Niego zbawienia wszystkich ludzi. 
Jezus Chrystus zaś zapowiedział przyjście Ducha Świętego.  
 W Nowym Testamencie nie znajdziemy wyraźnie sformułowanej 
wiary w Trójjedynego Boga, chociaż w niektórych wypowiedziach 
wyraźnie występują obok siebie imiona osób Trójcy: Ojciec i Syn Boży 
– Jezus Chrystus i Duch Święty. Najczęściej sytuację taką spotykamy 
w tekstach, mających związek z liturgią. Najbardziej klarowna formuła 
trynitarna znajduje się w chrzestnym poleceniu, którym zakończona 
jest Ewangelia św. Mateusza: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie na-
rody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać 
wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aŜ 
do skończenia świata.” (Mt 28,19.20) oraz w apostolskim pozdrowieniu: 
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego 
niech będzie z wami wszystkimi” (2 Kor 13,13).  
 Bóg jest tajemnicą. Nie tylko umyka On wszelkiej próbie zdefinio-
wania Go, ale także pełnego opisania tego, co czyni i tego, co jest 
w Jego zamyśle. Teksty biblijne przeznaczone do czytania w Święto 
Trójcy Bożej zawierają tą myśl, a więc Nowy Testament nie kryje, że 
pewne prawdy są zakryte przed ludźmi, jednakże daje do zrozumie-
nia, że są one jakby ukryte w zwiastowaniu Jezusa i Jego apostołów. 
Jezus do uczonego w Piśmie, Nikodema powiedział: „Zaprawdę, za-
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prawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świad-
czymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. 12.Jeśli nie wierzycie, gdy 
wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił 
o niebieskich?”. Apostoł Paweł zaś do Kościoła w Rzymie pisał: „O głę-
bokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki 
jego i nie wyśledzone drogi jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był 
doradcą jego? Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę?”.  
 W Święto Trójcy Bożej winniśmy dać się prowadzić słowu Bożemu 
i rozmyślać w społeczności wierzących o działaniu Boga dla i między 
ludźmi, Boga, który nas powołał do społeczności życia z Nim przed 
założeniem świata. Bóg w Chrystusie „wybrał nas przed założeniem świa-
ta, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przezna-
czył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania 
woli swojej”. Oznacza to, że w Jego planie zbawienia byliśmy już ujęci, 
a to co się dzieje, to dzieje się to, o czym Bóg już wiedział w wieczno-
ści. Dlatego wyznajemy za Lutrem: „Wierzę, że Bóg stworzył mnie 
oraz wszystkie twory, że mi dał ciało i duszę, oczy, uszy i wszystkie 
członki, rozum i wszystkie zmysły, i dotąd utrzymuje…”.  
 W Chrystusie „mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grze-
chów, według bogactwa łaski jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszel-
kiej mądrości i roztropności”. Dlatego wyznajemy za Lutrem: „Wierzę, że 
Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, z Ojca w wieczności zrodzony i zara-
zem prawdziwy człowiek, z Marii Panny narodzony, jest moim Panem, 
który mnie zgubionego i potępionego człowieka wybawił, odkupił 
i pozyskał od wszelkiego grzechu, od śmierci i władzy szatana, nie 
złotem, ani srebrem, ale krwią swoją świętą i drogą i niewinną męką 
swoją i śmiercią…”  
 Chrystus powiedział do Nikodema: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa 
Bożego”. W Chrystusie więc – pisze autor Listu do Efezjan – „usłyszeliście 
słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostali-
ście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dzie-
dzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwa-
ły jego”. Dlatego wyznajemy za Lutrem: „Wierzę, że ani przez własny 
rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, Pana mego, uwierzyć 
ani z Nim połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch Święty przez 
Ewangelię powołał, darami swymi oświecił, w prawdziwej wierze 
poświęcił i utrzymał…”  
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 Wydźwiękiem Święta Trójcy Bożej jest uwielbienie Boga i dziękczy-
nienie za wszystkie dzieła Trójjedynego Boga. Duch Święty wzywa nas 
do tego przez słowa czytane w Święto Trójcy. Kościół winien się włą-
czyć w chór  anielski i wraz z dworem Pana Zastępów śpiewać: „Świę-
ty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały 
jego”. Wszyscy wierni powinni błogosławić Boga za Jego zbawienie 
dane w Jezusie Chrystusie, objawione nam przez Ducha Świętego 
w ewangelii: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogo-
sławieństwem niebios”.  
 Wiara w Boga Trójjedynego jest także wezwaniem do jedności: „do-
skonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zacho-
wujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami”. 

„Najświętsza Trójca: Ojciec Bóg  
I Syn, co śmierci siłę zmógł,  
I Święty Duch, co krzepi nas –  
Niech czczona będzie w każdy czas”. 

 
* * *  

„Wiara zaś chrześcijańska polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga 
w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając 
istoty; inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego, 
lecz Ojca i Syna, i Ducha Świętego jedno jest Bóstwo, równa chwała, 
współwieczny majestat. Jaki Ojciec, taki Syn, taki Duch Święty: nie 
stworzony Ojciec, nie stworzony Syn, nie stworzony Duch Święty; 
niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty; 
wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty: a jednak nie 
trzej wiekuiści, lecz jeden wiekuisty, jak i nie trzej nie stworzeni ani 
trzej niezmierzeni, lecz jeden nie stworzony i jeden niezmierzony. Po-
dobnie wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny 
i Duch Święty: a jednak nie trzej wszechmocni, lecz jeden wszechmoc-
ny. Podobnie Bogiem jest Ojciec, Bogiem Syn i Bogiem Duch Święty: 
a jednak nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg. Tak też Panem jest Oj-
ciec, Panem Syn, Panem i Duch Święty: a jednak nie trzej panowie, lecz 
jeden jest Pan. Ponieważ jak każdą z osób osobno Bogiem i Panem 
prawda chrześcijańska wyznawać nam każe, tak chrześcijańska religia 
zabrania nam mówić o trzech bogach lub trzech panach”. 

Wyznanie atanazjańskie 
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1. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia: Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gar-

dzi. (Łk 10,15) 
Psalm tygodnia: Ps 34,2-11 
Pieśń tygodnia: „Prosimy Ducha dziś Świętego…“  (222) 
Biblijne teksty:  I − Łk 16,19-31; II − 1 J 4,16b-21; III − J 5,39-47; IV − J 23, 

16-29; V − Mt 9,35-38; VI − 5 Mż 6,4-9. 

Myśl przewodnia: Słuchać i miłować 

 Chrystus, żegnając się ze swoimi uczniami, powiedział: „Idźcie i czyń-
cie uczniami wszystkie narody,... ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam 
przykazałem” (Mt 28,19.20). Dzięki wprowadzeniu w życie misyjnego 
polecenia Jezusa, ewangelia o zbawieniu zatacza coraz szersze kręgi 
i przenika serca tych, którzy dają posłuch słowu Bożemu. Uczniowie 
powołani do zwiastowania Chrystusowej ewangelii działali w imieniu 
Jezusa, Pana Kościoła. Ich świadectwo jest głosem samego Zbawiciela. 
„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”. Sprawa Je-
zusa jest więc kontynuowana w zwiastowaniu Kościoła. Kto przyjmuje 
z wiarą poselstwo o Chrystusie Jezusie i o zbawieniu w krzyżu Golgoty, 
przyjmuje samego Syna Bożego i wierzy Jemu, kto zaś lekceważy 
zwiastowanie Kościoła, gardzi Tym, który jest fundamentem i głową 
Kościoła. 
 Świat potrzebuje świadectwa Kościoła. Żniwo ciągle jest wielkie. 
Miliony ludzi nie znają Boga objawionego w Chrystusie Jezusie. Ludz-
kość musi się upamiętać. Ciągle aktualne jest wezwanie Jezusa: „Żniwo 
wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby 
wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mt 9,37.38). Pracownikami Chry-
stusowymi na niwie Pańskiej nie są ci, którzy uspokajają sumienia, 
zwiastują złudny pokój i mówią próżne słowa (por. Jr 23,16-29), lecz ci, 
którzy otwarcie stawiają przed oczy i serca żądania Boże, wzywają do 
upamiętania i głoszą Chrystusa, Jego krzyż i zbawczą wartość Jego 
śmierci. Słudzy Boży w Kościele Jezusa Chrystusa są głosicielami 
prawdy o zbawieniu i pasterzami wierzących, aby ci nie zbłądzili i nie 
zgubili daru usprawiedliwienia ofiarowanego wybranym Pańskim 
w krzyżu Syna Bożego. 
 Kościół zwiastuje przede wszystkim ukrzyżowanego i zmartwych-
wstałego Jezusa. Chrystus znajduje się w centrum Pisma Świętego. 
Świadectwo o Nim składa niemal każde słowo w Biblii. Słowem Boga 
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dzisiaj jest żywe świadectwo Kościoła o Jezusie Chrystusie, Jego 
śmierci i zmartwychwstaniu. Żydom poszukującym w Biblii potwier-
dzenia zbawienia na podstawie pobożności, Jezus powiedział: „Badacie 
Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo 
o mnie” (J 5,39). Głoszenie na ambonie ludzkich spraw i ziemskiej na-
dziei, jest zdradą ewangelii Jezusa. Chrystus żyje w Kościele w zwia-
stowanej ewangelii o krzyżu i zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. 
Jest blisko tych, którzy znajdują się pod działaniem Jego słowa. Wielu 
chrześcijan bierze do ręki Pismo Święte, aby znaleźć w nim, podobnie 
jak Żydzi, potwierdzenie dla swoich przekonań religijnych i domnie-
manej sprawiedliwości. I chociaż Chrystus przychodzi do nich w imie-
niu Boga, to jednak Go nie przyjmują jako swojego suwerennego Pana 
i Zbawiciela. Wtedy pozostaje On na zewnątrz ich serca, pełnego włas-
nej sprawiedliwości. Pycha, egoizm i połowiczne nawrócenie wykopu-
ją przepaść pomiędzy Chrystusem a Jego uczniami. Nie każdy, kto 
woła do Chrystusa: „Panie, Panie!”, wejdzie do Królestwa Bożego. Kró-
lestwo Niebios jest dla tych, którzy czynią wolę Ojca niebieskiego (por. 
Mt 7,21) Żydzi codziennie składali świadectwo swojej wiary: „Słuchaj 
Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, 
Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej” 
(5 Mż 6, 4.5), a jednak nie przyjęli świadectwa Bożego o Jezusie i nie 
postępowali zgodnie z ewangelią Chrystusa. 
 Duch Boży w 1. Niedzielę po Trójcy Świętej przypomina wszystkim 
wyznawcom Jezusa Chrystusa przypowieść ich Pana o bogaczu i Ła-
zarzu. Celem tej przypowieści nie jest pochwała ubóstwa i potępienie 
bogactwa. Bogacz cierpiał męki po śmierci nie dlatego, że posiadał 
liczne dobra. Łazarz nie został przeniesiony na łono Abrahama ze 
względu na swoje ubóstwo. Bogacz nie zmiłował się nad Łazarzem 
i dlatego cierpiał męki. Łazarzowi zaś Bóg okazał miłosierdzie, ponie-
waż cierpiąc niedostatek z pokorą znosił nałożony na niego krzyż 
i ciężar ubóstwa. Bogacz z przypowieści Jezusa uważał darowane mu 
przez Boga dobra za wyłącznie swoje i zapomniał o przykazaniu miło-
ści bliźniego (3 Mż 19,18). Co czynimy bliźniemu, czynimy Chrystu-
sowi (por. Mt 25, 32nn). 
 Słowo Boże uczy nas, że w ubogim przychodzi do nas sam Chrys-
tus (por. Mt 25,31-46). Dlatego autor Listu do Hebrajczyków napominał: 
„Miłość braterska niechaj trwa, gościnności nie zapominajcie; przez nią bo-
wiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli” (13,1.2). 
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 W 1. Niedzielę po Trójcy Świętej Kościół z naciskiem przypomina, 
że nasze deklaracje o miłości do Boga są pustymi słowami, jeśli nie są 
związane w życiu z miłością do bliźniego. „Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, 
a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, 
którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4,20). Św. Jan 
zapewnia nas, że „to przykazanie mamy od Chrystusa, aby ten, kto miłuje 
Boga, miłował i brata swego” (1 J 4,21). To przykazanie na naszej drodze 
ku wieczności, jako wyraz woli suwerennego Boga, powinno nam w zu-
pełności wystarczyć, gdyż ma ono nieskończenie większą wartość, 
aniżeli jakiekolwiek inne słowo lub świadectwo. Chrześcijanin poszu-
kujący poza słowem Pisma Świętego potwierdzenia prawdziwości 
swojej wiary i wskazanego mu przez wszechmogącego Boga modelu 
życia, obraża Pana Jezusa Chrystusa, gdyż Pismo składa świadectwo 
o Chrystusie, Synu Bożym i wystarczająco jasno przedstawia wolę Bo-
żą względem nas (por. Łk 16,31; 2 Tm 3,16). 

„Słodka Miłości, daj łaski promień 
I wzbudź miłości świętej w nas płomień,  
Byśmy wzajemnie się miłowali 
I jednomyślnie w wierze wytrwali”. 
 

* * *  
 

„Trudno mówić: «Ojcze nasz», jeśli myślę, żyję i postępuję egoistycz-
nie, a drugich w ogóle nie dostrzegam wokół siebie. Trudno mówić: 
«Który jesteś w niebie», jeżeli obchodzą mnie jedynie sprawy przy-
ziemne i doraźne. Trudno mówić: «Przyjdź Królestwo Twoje», jeżeli 
dążę tylko do sukcesów materialnych i nie widzę innego sensu życia. 
Trudno mówić: «Bądź wola Twoja», kiedy w ogóle nie interesuje mnie 
słowo Boga. Trudno mówić: «Chleba naszego powszedniego daj nam 
dzisiaj», jeżeli obcy jest mi los ludzi biednych, głodujących 
i krzywdzonych. Trudno mówić: «Zbaw nas od złego», jeżeli sam nie 
czuję potrzeby zmagania się ze złem, winą, krzywdą, cierpieniem. 
Trudno wypowiadać: «Amen», gdy cała Modlitwa Pańska wydawała mi 
się zbędna, gdybym miał poczucie, że mogę w ogóle obyć się bez mo-
dlitwy”. 

Wacław Hryniewicz 
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2. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia:
  

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani 
i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. (Mt 11,28) 

Psalm tygodnia: Ps 36,5-11 
Pieśń tygodnia: „Chodź do Mnie już…” (663); „W ślad za Mną – 

woła Chrystus Pan…” (763) 
Biblijne teksty:  I – Łk 14,(15)16-24; II – Ef 2,17-22; III – Mt 22,1-14; 

IV – 1 Kor 14,1-3.20-25; V – Iz 55,1-3b(3c-5); VI – 
1 Kor 9,16-23. 

Myśl przewodnia: Wezwani do życia z Bogiem 
 Bóg Starego Testamentu, Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Bóg, 
w którego wierzymy, jest Bogiem, który zaangażował się w nasze ludz-
kie sprawy i nie jest Mu obojętny los każdego z nas, przede wszystkim 
nie jest Mu obojętne nasze zbawienie. Bóg szuka człowieka. Chce, aby 
każdy usłyszał Jego głos, miłe i serdeczne zaproszenie do wiary, za-
ufania i oddania się w Jego ręce. A wiara jest posłuszeństwem Bogu, 
a więc odpowiedzią na Jego wezwanie.  
 Każde łaskawe zaproszenie Boże do życia w społeczności z Nim, 
jest związane z Bożą obietnicą. Wszechmocny Bóg objawiając się 
Abrahamowi, powiedział do niego, aby opuścił dom swojego ojca 
i udał się do ziemi, którą Bóg dopiero miał mu wskazać. Temu we-
zwaniu towarzyszyła obietnica: „Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci 
błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławień-
stwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przekli-
nać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi” (1 Mż 12, 
2.3). Także wezwanie Jezusa skierowane do spracowanych i obciążo-
nych zawiera słowa obietnicy: „Ja wam dam ukojenie” (Mt 11,28).  
 Cała Biblia jest wezwaniem do życia z Bogiem. Zwiastowanie pro-
roków starego przymierza było głosem samego Boga, aby lud, który 
On sobie upodobał i obiecał prowadzić, zaprzestał słuchać zaproszenia 
świata do hołdowania grzesznym upodobaniom, przede wszystkim, 
aby zamknął swe uszy na głos fałszywych proroków, zapowiadających 
pokój i usypiających sumienia. Bóg dobrze wiedział, że Jego lud po-
szukuje ciągle silnych wrażeń, które obiecywały kulty różnego rodzaju 
bożków. Ale jak owi bogowie byli tylko wymysłem ludzkiej wyobraź-
ni, tak też to, co ich kapłani obiecywali, było pokarmem, który nie na-
sycał, a jedynie pozostawiał w sercu gorycz i niesmak. Dlatego prorok 
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Pański wołał: „Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, 
a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie 
bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko! Czemu macie płacić pieniędzmi za 
to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słu-
chajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem po-
krzepi się wasza dusza! Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, 
a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze” (Iz 55,1-
3b).  
 Szczególnym zaproszeniem jest wezwanie do Królestwa Bożego. 
Pan Jezus rozpoczynając swoją publiczną działalność, wołał: „Wypełnił 
się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewange-
lii” (Mk 1,15). Królestwo Boże jest skarbem, który za wszelką cenę 
należy posiąść. Mówił o tym Jezus w licznych podobieństwach o Kró-
lestwie Bożym, przede wszystkim w podobieństwie o skarbie ukrytym 
w roli i o kupcu poszukującym drogocennych pereł (Mt 13,44-46). Dla 
Królestwa Bożego należy wszystko poświecić. Nie ma żadnej wartości, 
która by przewyższała dobra Królestwa Bożego. Poszukiwanie Króle-
stwa Bożego nie może zamącić żadna ziemska troska. Pan nasz powie-
dział: „Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co bę-
dziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego 
poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości je-
go, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,31-33).  
 Jezus w ewangeliach przeznaczonych przez Kościół na 2. Niedzielę 
po Świętej Trójcy, szczególnie wyraźnie mówi, że Bóg zaprasza nas do 
Królestwa Niebieskiego. „Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę 
i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział 
zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe” (Łk 14,16.17). Ci, którzy 
nie odpowiedzieli na zaproszenie gospodarza wesela, wymawiając się 
na swój sposób, pogardzili Królestwem Bożym, które przyszło w Je-
zusie Chrystusie. Jezus mówiąc o tych, którzy pogardzili zaprosze-
niem, zapewne miał na myśli nie tylko faryzeuszy i uczonych w Pi-
śmie, gorszących się Jezusem i tym co mówił, ale także ludzi wszyst-
kich czasów, którzy gardzą ewangelią Jezusa Chrystusa i którym mil-
szy jest świat ze swoimi mamidłami.  
 Boże zaproszenie skierowane jest do wszystkich ludzi. Król, który 
wyprawił synowi wesele, po odmowie zaproszonych, powiedział do 
sług: „Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie prze-
to na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele” (Mt 22, 
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8.9). Bóg zbudował sobie z zaproszonych z wszystkich ludów na ziemi 
Kościół. Apostoł Pański głosi tą wieść. Mając na myśli Jezusa Chrystu-
sa, zapraszającego spracowanych i obciążonych, pisze: „I przyszedłszy, 
zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albo-
wiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. Tak 
więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świę-
tych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, 
którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budo-
wa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się 
wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu” (Ef 2,17-22).  
 To budowanie w Duchu Świętym oparte jest na ewangelii Jezusa 
Chrystusa i o Jezusie Chrystusie, która jest mocą Bożą ku zbawieniu 
każdemu wierzącemu. Dlatego apostoł Paweł pisał do Koryntian: 
„…jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla 
mnie koniecznością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował” (1 Kor 9, 
16). Dlatego ewangelia musi być zwiastowana po wszystkie czasy, 
zawsze jasno i zrozumiale. „Kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu 
i napomnieniu, i pocieszeniu” – przypomina Wielki Apostoł Narodów 
(1 Kor 14,3). Ewangelia jest pokarmem, który syci, darmo danym, zaw-
sze świeżym, dającym moc spracowanym i obciążonym.  

„Śpiewaj, mój słowiczku, śpiewaj, wołaj mnie do siebie, 
Senność z duszy mej rozwiewaj, by słuchała Ciebie. 
O Jezusie, drogi Panie, gdy nadejdzie me skonanie 
Daj, bym głos Twój słyszał!”. 
 

* * *  
„Jeśli ziemski król albo jakiś poważny człowiek zaprosi cię na swoje 
urodziny, czy nie starasz się wtedy pójść w nowym, czystym i dobrym 
ubraniu, aby nie urazić zapraszającego tym, że przyszedłeś w ubraniu 
wytartym, tanim i brudnym? Z równie wielkim wysiłkiem, na jaki  cię tyl-
ko stać, staraj się przy pomocy Chrystusa o to, żeby twoja dusza poszła 
na uroczystość Odwiecznego Króla, to jest na narodziny Pana Zbawi-
ciela przybrana w rozmaite ozdoby cnót, w perły prostoty i kwiaty 
umiaru, żeby miała spokojne sumienie, jaśniejącą czystość, wspaniałą 
miłość i biel miłosiernych uczynków”. 

Cezary z Arles 
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3. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia:
  

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić 
to, co zginęło. (Łk 19,10) 

Psalm tygodnia: Ps 103,1-5, 8-13 
Pieśń tygodnia: „Jezus grzesznych przyjąć chce…” (426) 
Biblijne teksty:  I − Łk 15,1-7 (8-10); II − 1 Tm 1,12-17; III − Łk 15,1-

3.11b-32; IV − 1 J 1, 5-2,6; V − Łk 19,1-10; VI − Ez 18, 
1-4.21-24,30-32. 

Myśl przewodnia: Grzesznik przed obliczem Boga 
 Nad tekstami biblijnymi, wyznaczonymi przez Kościół do czytania 
w 3. Niedzielę po Świętej Trójcy, można umieścić tytuł: Grzesznik 
przed obliczem Boga. Mówią one o Bogu, który okazuje łaskę i swoje 
ojcowskie serce grzesznemu człowiekowi. Niezależnie od miejsca i cza-
su, człowiek stojący przed obliczem Świętego Boga powinien być 
świadomy swojej grzeszności i winy. Świętość i sprawiedliwość jest 
wyłącznie atrybutem Boga. Jedynie Bóg jest święty i sprawiedliwy. Ale 
my również powołani jesteśmy do życia sprawiedliwego i świętego. 
Jezus domagał się życia doskonałego: „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Oj-
ciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,48). Życie nasze uświęca Duch 
Święty, który oświeca nas, poświęca i w prawdziwej wierze utrzymuje. 
Sprawiedliwość zaś jest darowaną nam szatą sprawiedliwości Syna 
Bożego, Jezusa Chrystusa. 
 Święty Bóg nienawidzi naszych grzechów, ale okazuje litość każde-
mu, kto się nawróci i umiłuje sprawiedliwość. Bóg pytał przez usta 
Ezechiela: „Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego a nie 
raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył?” Nowotestamentowa 
odpowiedź na to pytanie zawarta jest w haśle 3. Niedzieli po Świętej 
Trójcy: „Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginę-
ło”. Apostoł Paweł chociaż był bluźniercą i prześladowcą Kościoła – jak 
sam pisze – to jednak dostąpił miłosierdzia Bożego i okazana mu zo-
stała łaska (1 Tm 1,13-16). Jako apostoł Jezusa Chrystusa i wierny sza-
farz tajemnic Bożych, pisał, że „Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni 
i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). 
 Prorok Ezechiel, duchowy spadkobierca idei religijnych proroka Je-
remiasza, zwiastuje indywidualną odpowiedzialność przed Bogiem. 
Każdy człowiek będzie odpowiadał za swoje własne grzechy. Prorok 
ogłaszając wolę Bożą pisał: „Doszło do mnie słowo Pana tej treści: Dlacze-
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go to używacie między sobą przysłowia o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli kwa-
śne grona, a zęby synów ścierpły? Jakom żyw – mówi Wszechmogący Pan – 
że już nie będziecie wypowiadali w Izraelu tego przysłowia. Oto wszyscy 
ludzie są moi, zarówno ojciec, jak i syn - są moi. Każdy, kto grzeszy, umrze”. 
To znaczy, że dzieci nie cierpią za grzechy swoich rodziców. Spotyka-
jące ich cierpienie może mieć wielorakie podłoże i nie zawsze musi 
nim być grzech.  
 Chrystus został posłany przez Boga, aby szukać i obdarzać zbawie-
niem zagubionych, wzgardzonych i wyszydzanych. Wchodził do do-
mów celników. Przyjmował ludzi, którzy potrzebowali pomocy. Nie 
odtrącał od siebie tych, od których wszyscy się odwracali. Przechodząc 
przez Jerycho nie zawahał się wejść do domu Zacheusza, przełożonego 
nad celnikami. Historia Zacheusza jest przykładem, jak wiele może 
zmienić się w życiu grzesznika, gdy na jego drodze stanie Chrystus. 
Spotkanie z Jezusem przeobraziło tak dalece myślenie Zacheusza, że nie 
tylko poznał swój grzech, lecz także zadeklarował gotowość udzielenia 
pomocy biednym i wynagrodzenia krzywd ludziom, których skrzyw-
dził (Łk 19,8). Zmiana myślenia prowadziła do odnowienia życia. 
 Postępowanie Jezusa oburzało faryzeuszy. Wykraczało ono poza ich 
ciasne rozumienie pobożności. Ewangelista Łukasz pisze, że Jezus 
odpowiedział na zarzuty faryzeuszy trzema przypowieściami, a mia-
nowicie: o zgubionej owcy, o zgubionym groszu i o marnotrawnym 
synu (Łk 15,1nn). Przede wszystkim przypowieść o marnotrawnym 
synu, a właściwie o dobrym ojcu, tłumaczy motywy postępowania 
Jezusa. Bóg oczekuje na powrót wszystkich zagubionych i błądzących 
dzieci swoich. Ramiona Boga zawsze są otwarte i gotowe przyjąć po-
kutującego grzesznika.  
 Bóg szuka grzesznika na jego drogach i ścieżkach. Każdemu na-
wróconemu okazuje miłosierdzie. Kościół, społeczność wierzących, 
powinna z radością przyjąć każdego pragnącego upamiętania. Pełna 
rezerwy postawa starszego syna z przypowieści o marnotrawnym 
synu, obrazuje pobożność faryzejską. Polega ona między innymi na 
przypominaniu Bogu własnych zasług, poniżaniu zaś bliźniego, prze-
de wszystkim jeśli się on czymś szczególnym wyróżnia. Jednakże, kto 
nie dostrzega własnych grzechów i win, sam siebie zwodzi i nie ma 
w nim prawdy (1 J 1,8). 
 Chrystus, szukając grzesznika w imieniu Boga, przynosi mu zba-
wienie. Zbawienie dokonało się w Chrystusie Jezusie na krzyżu Golgo-
ty. Formuły soteriologiczne (zbawcze), znajdujące się w najstarszych 
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warstwach Nowego Testamentu, zgodnie podkreślają, że Chrystus umarł 
„za nas”. Rozwój myśli teologicznej w pierwotnym chrześcijaństwie 
podążał w kierunku ich pogłębienia i opisania. Przykładem są słowa 
św. Jana: „krew Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 J 1,7). 
Autor Listu do Hebrajczyków powiada, że Chrystus „wszedł raz na zawsze 
do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonaw-
szy wiecznego odkupienia” (Hbr 9,12). Apostoł Paweł zaś poucza: „teraz, 
usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu” 
(Rz 5,9).  
 Odpuszczenie grzechów dokonało się na krzyżu. Zbawienie jest 
wielkością obiektywnie istniejącą. Dar odpuszczenia grzechów zostaje 
rozdany wraz z krwią Jezusa Chrystusa, która oczyszcza każdego 
grzesznika, wyznającego swoje winy. Biblia realistycznie mówi o zba-
wieniu. Społeczność z Chrystusem przez krew Jego nie jest iluzją. Picie 
krwi Chrystusa, realnie obecnej w Wieczerzy Pańskiej, sprawia odpusz-
czenie grzechów i oczyszczenie od wszelkiej duchowej nieczystości. Pan 
Jezus powiedział: „Kto spożywa ciało moje i pije krew moją ma żywot wieczny... 
Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim” 
(J 6,54.56). Krew Chrystusa przemawia lepiej niż krew Abla (Hbr 12,24). 
Nie woła ona o pomstę do nieba, lecz o zmiłowanie. Dlatego św. Jan pisze: 
„Jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest 
sprawiedliwy” (1 J 2,1). 

„Jezus grzesznych przyjąć chce! Cieszcie tą nowiną błogą  
Wszystkich, co od Boga się oddalili błędną drogą,  
Wszystkich, co się czują źle, grzesznych Jezus przyjąć chce”.  
 

* * *  
„Wierzę, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, z Ojca w wieczności zro-
dzony i zarazem prawdziwy człowiek, z Marii Panny narodzony, jest 
moim Panem, który mnie zgubionego i potępionego człowieka wyba-
wił, odkupił i pozyskał od wszelkiego grzechu, od śmierci i władzy 
szatana, nie złotem, ani srebrem, ale krwią swoją świętą i drogą 
i niewinną męką swoją i śmiercią, abym był Jego własnością, w Jego 
królestwie żył, pod Nim i Jemu służył w wiecznej sprawiedliwości, 
niewinności i szczęśliwości…”  

Marcin Luter 
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4. Niedziela po Trójcy Świętej  
Hasło tygodnia:
  

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon 
Chrystusowy. (Ga 6,2) 

Psalm tygodnia: Ps 42,2-12 
Pieśń tygodnia: „O, Panie, Boże mój…” (873) 
Biblijne teksty:  I – Łk 6,36-42; II – Rz 14,10-13; III – 1 Mż 50,15-21; 

IV – 1 P 3,8-15a(15b-17); V – J 8,3-11; VI – Rz 12,17-
21. 

Myśl przewodnia: Miłość wypełnieniem przykazań   

 Człowiek człowiekowi może wyrządzić wiele złego: zniesławić, 
okraść, a nawet pozbawić go życia. Historia syna patriarchy Jakuba, 
Józefa, i jego braci nie jest czymś odosobnionym i wyjątkowym. Od 
chwili upadku pierwszych ludzi, zerwaniu uległa nie tylko więź po-
między nimi a Bogiem, lecz także rozluźniły się więzi międzyludzkie. 
U podłoża wzajemnej nienawiści najczęściej znajduje się zazdrość. 
Wyraźnie dostrzegamy to w historii synów patriarchy Jakuba. Za-
zdrość popchnęła synów Jakuba do sprzedania kupcom swojego brata. 
Niewiele brakowało, a zabiliby swojego brata. Bóg jednak wiązał 
z osobą Józefa plan zbawienia swojego ludu, z którym chciał zawrzeć 
przymierze, dlatego nie dopuścił do zabójstwa Józefa. 
 Słowo Starego Testamentu (1 Mż 50, 15-21) przeznaczone na 4. nie-
dzielę po Trójcy Świętej opisuje epilog tej smutnej i tragicznej historii, 
znajdującej się u początku dziejów narodu wybranego. To słowo po-
zwala nam odczytać sens życia, doświadczenia i cierpienia Józefa. 
Synowie Jakuba po śmierci swojego ojca, poznawszy swój grzech, 
upadli przed swoim bratem, Józefem i z bojaźnią wyznali: „Sługami 
twoimi jesteśmy” (1 Mż 50, 18). Sądzili, że spotka ich zasłużona kara za 
to, co uczynili swojemu bratu. Zamiast słów nagany i groźby, usłyszeli 
słowa pociechy: „Nie bójcie się! Czy ja jestem na miejscu Boga? Wy 
wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc 
uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud” (1 Mż 50, 19. 
20). W tych słowach odkryty został przed braćmi Józefa sens historii 
ich brata, a przed nami sens wszelkiego doświadczenia, cierpienia 
i zmagania się ze złem. Nad życiem ludzkim, przede wszystkim nad 
drogami dzieci Bożych czuwa wierny i miłosierny Bóg. Nic nie dzieje 
się bez wiedzy Bożej. Nawet najtragiczniejsze koleje losu ludzkiego, 
łaskawy Bóg może przemienić w błogosławione skutki i owoce. Apo-
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stoł Paweł powiedział: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku 
dobremu z tymi który Boga miłują” (Rz 8, 28). Zamiast więc narzekać na 
swój los, złorzeczyć tym, którzy go nam zgotowali, należy dobrem za 
złe zapłacić, gdyż już taka zapłata jest błogosławieństwem doświad-
czenia. Józef przyrzekł braciom swoim: „Ja będę utrzymywał was i dzieci 
wasze” (1 Mż 50,21). I w tych słowach sługi Bożego, Józefa, zawarte jest 
przesłanie 4. niedzieli po Trójcy Świętej. Wyraźnie sformułowane zo-
stało ono w haśle niedzieli: „Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypeł-
nicie zakon Chrystusowy” (Ga 6,2). Prawo Chrystusowe – to przykazanie 
miłości (Rz 13,10). Miłość przezwycięża zazdrość i nienawiść. Serce 
opanowane miłością nie myśli o zemście, lecz o pojednaniu i niesieniu 
pomocy.  
 Prawdziwej miłości nauczyć się można od Jezusa, Pana i Zbawicie-
la naszego. On jest wzorem doskonałej miłości, a słowa Jego uczą po-
stępowania w miłości i poszanowania bliźniego. Do uczniów swoich 
powiedział: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Nie sądź-
cie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpusz-
czajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, 
natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem 
jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaka miarą mierzycie, taką i wam 
odmierzą” (Łk 6,36-38).  
 Dlaczego należy okazywać miłość bliźniemu, nie osądzać go i nie 
potępiać, pokazuje nam dziwna historia opisana w Ewangelii św. Jana 
na początku 8. rozdziału. Uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili 
do Jezusa kobietę złapaną na cudzołóstwie. Wina jej była oczywista. 
Kara przewidziana przez prawo była niezmiernie surowa. Jednakże 
nie egzekwowano jej w czasach Jezusa z całą surowością. Wymowną 
odpowiedzią było Jezusowe milczenie. Gdy jednak faryzeusze nie 
przestawali pytać Jezusa o zdanie, usłyszeli słowa: „Kto z was jest bez 
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień” (J 8,7). Apostoł Paweł po-
wiada: „Wszyscy zgrzeszyli”(Rz 3,23). Nikt z nas nie jest bez winy wo-
bec świętego Boga. Nikt też nie może powiedzieć, że absolutnie wy-
pełnia wszystkie przykazania dotyczące naszego stosunku do drugie-
go człowieka. Dlatego Pan Jezus mówił: „Nie sądźcie, a nie będziecie 
sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie 
odpuszczenia” (Łk 6, 37).  
 W apostolskich lekcjach 4. Niedzieli po Trójcy Świętej zawarte są te 
same nauki, które Kościół nam przypomina, nakazując zastanowić się 
na słowami Jezusa Chrystusa o okazywaniu miłosierdzia bliźnim. 
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Apostoł Paweł do głębi przejęty nauką Jezusa o miłości i przebaczeniu, 
pisał do wyznawców Jezusa w Rzymie: „Nikomu złem za złe nie odda-
wajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, 
o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie” (Rz 12,17.18). 
Wielki Apostoł przestrzega przed wymierzaniem kary bliźniemu, 
wszak sąd do Boga należy. W myśl zasady, że wypełnieniem prawa 
Chrystusowego jest niesienie brzemion bliźniego, apostoł Paweł na-
pomina: „Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój 
go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwy-
ciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. 
 Apostoł Piotr, przejęty troską o duchowy stan Kościołów w Azji 
Mniejszej, napominał: „A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współ-
czujący, braterscy, miłosierni, pokorni; nie oddawajcie złem za zło ani obelgą 
za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, aby-
ście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia 
i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje 
od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka 
pokoju i dąży do niego”. Z powodu grzesznych ambicji ludzkości – jak 
opowiada o tym historia o budowie wieży Babel (1 Mż 11, 1nn) – na 
świecie zniszczona została jednomyślność. Także jedność w Kościele 
należy do przeszłości. Jednak jedność i jednomyślność wśród dzieci 
Bożych jest zadaniem i celem. Rozpocząć należy od domu, rodziny, 
poprzez życie w społeczności wierzących w rodzinie Kościoła aż do 
całej społeczności ludu Bożego. Ta jedność najbardziej musi być wi-
doczna w Kościele wśród tych, którzy są pasterzami trzody Bożej (1 P 5, 
2.3), aby dać przykład wierzącym. Powołani są oni bowiem do budo-
wania jedności. Ale tam, gdzie w grę wchodzą prywatne interesy, tam 
miłość w popiół się obraca, którym nikogo ogrzać nie można, a jedność 
jest tylko hasłem. Nie ma nic bardziej nagannego w Kościele, jak wła-
śnie kłótnie, swary i rozdarcia. „Paście trzodę Bożą, która jest między wa-
mi, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz 
z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako 
wzór dla trzody”. 

„Kto mówi: «Boga ja miłuję»,  
A nienawidzi braci swych,  
Z przykazań Bożych ten żartuje  
I w sercu nie poważa ich.  
Bóg, który jest miłością, chciał,  
Byś miłość ku swym bliźnim miał”.   
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5. Niedziela po Trójcy Świętej  
Hasło tygodnia:
  

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z was, 
Boży to dar. (Ef 2,8) 

Psalm tygodnia: Ps 73,14.23-26.28 
Pieśń tygodnia: Chwal, dziękuj Bogu… (526); Zbudź, Panie, ducha 

ojców wiary… (541) 
Biblijne teksty:  I – Łk 5,1-11; II – 1 Kor 1,18-25; III – J 1,35-42; IV – 

1 Mż 12,1-4a; V – Łk 14,25-33; VI – 2 Tes 3,1-5. 

Myśl przewodnia: Powołanie Bożym darem 

 Zbawienie jest darem Bożym. Człowiek nie może sobie na nie za-
służyć. Wszystko, co składa się na zbawienie, staje się udziałem czło-
wieka przez wiarę. Zbawienie jest z łaski, a wiara nie jest zasługą 
i dlatego nie jest warunkiem zbawienia, lecz warunkiem przyjęcia 
darowanego z łaski zbawienia. Rodzi się w sercu dzięki działaniu Du-
cha Świętego. Przez nią człowiek przyswaja sobie zbawienne dary, jak: 
odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie, nowe życie, zdobyte dla 
nas przez Chrystusa na Golgocie. Rozliczne są dary łaski Bożej. Ła-
skawym darem jest także nasze powołanie. Nikt nie jest z własnego 
wyboru uczniem Jezusa Chrystusa. Pan i Zbawiciel nasz powiedział 
do wybranych przez siebie uczniów: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was 
wybrałem, i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc 
wasz był trwały” (J 14, 16). Na skutek świadectwa Jana Chrzciciela 
o Jezusie z Nazaretu, Andrzej z Betsaidy i jego przyjaciel poszli za 
Jezusem (J 1,37.4). Andrzej złożył nawet świadectwo o Jezusie wobec 
swojego brata, Szymona, późniejszego apostoła Piotra (J 1,41). Ale to 
dopiero Chrystus zadecydował o powołaniu Andrzeja i Piotra do gro-
na uczniów. Po cudownym połowie ryb, Jezus powiedział do Piotra: 
„Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz” (Łk 5,10). Słowa Jezusa znie-
woliły Piotra, jego brata Andrzeja oraz synów Zebedeusza: Jana i Ja-
kuba. Wezwani przez Pana, wyciągnęli łodzie na brzeg i poszli za Je-
zusem (Łk 5,11).  
 Człowiek niczym nie może zasłużyć sobie na powołanie na ucznia 
Jezusa Chrystusa. Nie mamy wpływu na Boże decyzje. One zawsze 
wyprzedzają nasze postanowienie pójścia za Jezusem i rozpoczęcia 
z Nim nowego życia. Bóg często wkracza w pustkę naszego życia 
i rozpoczyna w nas wielkie dzieło odnowy. Wielkie i trwałe dzieła 
rozpoczyna zawsze Bóg. Niewiele znaczące dzieła rodzą się wyłącznie 
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w sercu człowieka. Duch Boży daje nam poznać tą prawdę, gdy po-
stawieni jesteśmy przez Niego wobec biblijnej historii powołania Abra-
hama, protoplasty narodu wybranego, ojca wszystkich wierzących.  
 Bóg, realizując swoje plany, wybrał Abrahama na ojca narodu, któ-
ry według postanowienia Bożego miał otrzymać wszystkie obietnice 
zbawienia. Abraham wyłania się z historii jako postać nieznana i za-
gadkowa. Kim był Abraham? Jakie myśli nurtowały jego serce? Dla-
czego podjął z rodziną swoją wędrówkę z Ur do Haranu? Z Biblii zda-
je się wynikać, że on i jego rodzina w Haranie służyli bożkom (por. 
1 Mż 31,19). Bóg, który objawił się Abrahamowi, był dla niego Kimś 
nieznanym, niepojętym, ale budzącym zaufanie. Bóg wkroczył w życie 
Abrahama nagle i niespodziewanie.  
 Z historii powołania Abrahama wynika, że wyboru dokonał Bóg, 
a nie Abraham. Wybór nie został dokonany na podstawie kwalifikacji 
moralnych protoplasty narodu wybranego. Bóg, dokonując wyboru 
Abrahama, rozpoczął dzieło kształtowania jego wiary. Powołanie roz-
poczynało proces przemiany. Postępowanie Abrahama jeszcze długo 
po powołaniu budziło wiele zastrzeżeń. Powołanie było początkiem 
wielkiego dzieła Bożego w życiu Abrahama i jego potomków. Decyzja 
Boga była suwerenna, niczym nieuwarunkowana. Bóg jednak domagał 
się odpowiedzi. Boża obietnica: „Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci 
błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławień-
stwem” (1 Mż 12,2) nie została skierowana w próżnię. Ze słowem Bożej 
obietnicy związana była moc, która otwarła serce Abrahama na nie-
znanego mu Boga.  
 Boży wybór i powołanie domagają się decyzji. Odpowiedź Abra-
hama była pozytywna. Niewątpliwie Abrahamowe „tak” było także 
ryzykiem, gdyż Abraham otrzymując polecenie wyjścia z domu swo-
jego ojca, nie otrzymał żadnych gwarancji, lecz tylko obietnice. Na 
Boże „Wyjdź z ziemi swojej…”, Abraham odpowiedział zaufaniem. Jeśli 
na Bożą ingerencję w nasze życie, na wezwanie do upamiętania, od-
nowienia życia i naśladowania Chrystusa, nie odpowiemy ufnym od-
daniem się Bogu, powierzeniem się Jemu i oczekiwaniem na dalsze 
zbawienne działanie, to nasza bezczynność, obojętność i postawa 
oczekiwania będzie niczym innym jak tylko naszym „nie” na Boży dar 
i Boże pójdź.  
 Być dzieckiem Bożym i uczniem Jezusa oznacza: ufnie poddać się 
wezwaniu Boga, otworzyć się na Boże działanie, zapomnieć o swoich 
walorach i kwalifikacjach moralnych. Myśleć jedynie o Bożym dziele, 
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które dokonuje się tu i teraz w mocy Ducha Świętego przez słowo 
żywego Boga.  
 Jakie jest zadanie ucznia Jezusa Chrystusa?  
 Ewangelista Jan świadczy, że Andrzej po spotkaniu z Jezusem, od-
nalazł swojego brata, Szymona, i powiedział do niego: „Znaleźliśmy 
Mesjasza” (J 1,41). Prawdziwy uczeń Jezusa bez zbędnych słów składa 
świadectwo o Chrystusie. Powinno to być świadectwo poznania god-
ności Tego, który mówi „pójdź”, świadectwo żywej wiary, wyrażającej 
się w znienawidzeniu swojego grzechu a umiłowaniu Boga, obdarzają-
cego człowieka łaską i godnością dziecka Bożego. Prawdziwy uczeń 
Jezusa zrywa z tym, co go odwodzi od Nauczyciela, nie pozwala Go 
miłować i służyć Jemu. Jeśli jest to dom i rodzina, Jezusowe „pójdź” 
prowadzić winno do rozwiązania wszelkich więzów, chociażby miało to 
spowodować obciążenie krzyżem. Być uczniem Jezusa, znaczy dźwigać 
krzyż, znosić prześladowanie i ucisk. Uczeń Jezusa ma tylko jednego 
Nauczyciela i Pana, którego słucha i któremu służy. Nie można dwom 
panom służyć (Mt 6,24). Uczeń Jezusa za przykładem swojego Nauczy-
ciela toczy nieustanny bój modlitewny, aby Słowo Pańskie rozkrzewiało 
się, budziło wiarę, umacniało ją ku chwale Boga Ojca.  

„Zbudź, Panie, ducha ojców wiary,  
Syjonu stróżów, którzy pełniąc straż,  
Tak w nocy, jak w południa skwary  
Stawali wrogom śmiało twarzą w twarz.  
Daj, by ich głos po krańce ziemi biegł,  
By cały świat u stóp Twych kornie legł”. 

 
* * *  

„Jednak urząd kaznodziei w tych wszystkich sprawach, które dotyczą 
poprawy Kościoła musi uczynić wszystko, dlatego jakiekolwiek w nim 
braki czynią wielkie szkody, a więc o wiele więcej na tym zależy, żeby 
mieć takich ludzi, którzy sami są prawdziwymi chrześcijanami i wtedy 
mają Bożą mądrość, aby i innych na drogę Pańską ostrożnie sprowa-
dzić. Wtedy wiele zostałoby zrobione dla poprawy Kościoła i bardzo 
potrzebne jest, aby nie innych jak tylko takich ludzi, którzy są w tym 
pilni powoływać i celem powołania nic innego jak tylko chwała Boża”. 

Filip Jakub Spener 
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6. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia:
  

Tak mówi Pan, który cię stworzył: Nie bój się, bo cię wy-
kupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!
(Iz 43,1) 

Psalm tygodnia: Ps 139,1-16.23.24  
Pieśń tygodnia: „O Ojcze, Synu, Duchu Święty…“ (393) 
Biblijne teksty:  I – Mt 28,16-20; II – Rz 6,3-8(9-11); III – 5 Mż 7,6-12; 

IV – Dz 8,26-39; V – Iz 43,1-7; VI – 1 P 2,2-10. 

Myśl przewodnia: Bóg powołuje nas do społeczności dzieci Bożych 
przez chrzest 

  6. Niedziela po Trójcy Świętej nakazuje nam myśleć o począt-
ku naszej drogi z Chrystusem. Ścieżka wiodąca do zbawienia jest 
z Boga. Kto sądzi, że dzięki własnej decyzji znalazł się obok Chrystusa 
i z Nim podąża przez życie ku wiecznemu odpoczynkowi, ten zapo-
mniał lub nie rozumie, że usprawiedliwienie z łaski, pojednanie 
z Bogiem przez krzyż Chrystusa, wyklucza nie tylko jakąkolwiek myśl 
o zasłudze, lecz także o możliwości znalezienia Boga wyłącznie dzięki 
naszemu wysiłkowi.  
 Na naszej drodze do zbawienia staje Bóg i z Niego bierze początek 
wszystko, co zbawienne. Nie Piotr ani inni uczniowie wybrali Jezusa 
za swojego Nauczyciela i Przewodnika, lecz Pan ich powołał i postawił 
na drodze, która z Nim i w Nim prowadzi do Królestwa Bożego. Pan Je-
zus powiedział: „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przezna-
czyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, 
o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam” (J 15,16).  
 Chrystus stanął niegdyś na naszej drodze życia i przez chrzest 
przyjął nas do społeczności dzieci Bożych. Ale czy jesteśmy chrzczeni 
jako dzieci, czy też jako dorośli, to zawsze chrzest jest znakiem zba-
wiennej woli Bożej wobec nas. Został on ustanowiony przez samego 
Chrystusa, gdy po zmartwychwstaniu swoim powiedział: „Idźcie tedy 
i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28, 
19.20). Ewangelista Marek podaje nieco inne brzmienie słów Jezusa: 
„Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy 
i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” 
(Mk 16,15.16). Jeśli apostoł Mateusz akcentuje misyjny nakaz Mistrza, 
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to ewangelista Marek ponadto wskazuje na zbawcze znaczenie chrztu, 
jeśli z nim przez całe życie związana jest wiara. Dlatego F. Melanchton 
w Wyznaniu augsburskim pisze: „Kościoły nasze uczą, że sakramenty są 
ustanowione nie tylko znakami rozpoznawczymi wśród ludzi, lecz 
raczej znakami i świadectwami woli Bożej wobec nas, aby pokrzepiały 
i utwierdzały wiarę tych, co przystępują do sakramentów”.   
 Chrzest związany jest z wiarą, a wiara z chrztem. Oznacza to, że 
droga rozpoczęta w chrzcie musi być drogą wiary, kroczeniem z Chry-
stusem. Chociaż ważność  chrztu nie zależy od wiary,  to jednak jego 
zbawcza skuteczność powiązana jest z woli Chrystusa z wiarą. Dary 
położone przed nami w chrzcie uchwycić można jedynie przez wiarę 
w Chrystusa. Boże obietnice związane z chrztem w imię Chrystusa 
i dary zbawienia, są wówczas naszą własnością, jeśli trwamy w wie-
rze. Utrata wiary jest równoznaczna z utratą zbawczych darów krzyża 
Chrystusowego.  
 Zależność chrztu w imię Trójjedynego Boga i drogi wiary, nie-
ustannego zmagania się z grzechem, który oddala nas od Boga i nisz-
czy dzieło pojednania z Bogiem, pokazuje apostoł Paweł w Liście do 
Rzymian (6,3-9): „Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa 
Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz 
z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został 
z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wro-
śliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego 
zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim 
ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie 
służyli grzechowi; kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy 
umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, Wiedząc, że 
zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje”. 
 Słowa apostoła Pawła wymagają wyjaśnienia. Apostoł pragnął udo-
wodnić, że jesteśmy wolni od mocy grzechu. Według Pawła powszech-
na w Kościele praktyka chrztu stwarzała doskonałą okazję do tego, 
aby wykazać, że po śmierci Jezusa wierzący w moc Chrystusowego 
krzyża uwolniony jest od grzechu.  
 Z pewnością niektóre wypowiedzi w Rz 6,3nn nawiązują do przed-
Pawłowych formuł chrzestnych. Mogą one prowadzić do przekonania, 
że chrzest jest chrześcijańską kopią popularnych w czasach apostol-
skich misteriów. Apostoł Paweł – uczony w Piśmie – jest zdecydowa-
nym przeciwnikiem myślenia na wzór starożytnych mistagogów. Pa-
weł myśli historycznie. Chrzest jest wydarzeniem historycznym i ma 
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też związek z historycznym, zbawczym wydarzeniem na Golgocie. 
Apostoł Paweł pojmuje chrzest jako udział wierzących w śmierci Jezu-
sa. Celem jego jest udział w  zmartwychwstaniu Jezusa. Chrzest więc 
nakierowuje nasze myśli ku ostatecznemu spełnieniu obietnic Bożych. 
 Według apostoła Pawła nie tylko zostaliśmy ochrzczeni w śmierć 
Jezusa, lecz również zostaliśmy z Chrystusem pogrzebani, tzn. na 
ochrzczonych dokonały się najdalej idące konsekwencje śmierci Jezusa 
Chrystusa – śmierć dla grzechu. Chrzest jest czymś dokonanym w ży-
ciu chrześcijanina. Zmartwychwstanie zaś jest przed wierzącymi. Pa-
weł – pisząc o zmartwychwstaniu – nie używa czasu teraźniejszego, 
lecz przyszłego. Paweł świadomie używa różnych czasów. Chrzest nie 
daje udziału w zmartwychwstaniu, nie upoważnia do entuzjastycznej 
antycypacji w przychodzącym zbawieniu, daje udział jedynie w śmierci 
Jezusa. Chrzest nie jest też automatycznym zmartwychwstaniem 
z śmierci grzechu. Chrzest jest początkiem nowego życia i zadaniem: 
„byśmy już nadal nie służyli grzechowi”. Prowadzi ku zmartwychwstaniu.  
 Słowa apostoła Pawła z 6. rozdziału Listu do Rzymian nie rozstrzy-
gają współczesnego sporu, czy należy chrzcić wyłącznie dorosłych, czy 
też można chrzcić niemowlęta. Apostoł Paweł pisze jedynie o znacze-
niu chrztu w życiu wierzącego chrześcijanina. Nie rozstrzyga również 
tego sporu opowiadanie o chrzcie dworzanina królowej etiopskiej. 
Opowiadanie to posiada charakter jednostkowy, dotyczy konkretnej 
historycznej, zaistniałej sytuacji na drodze „z Jerozolimy do Gazy”.   
 Chrzest jest według nowotestamentowego rozumienia włączeniem 
do Kościoła i udzieleniem skutecznych w nim darów Ducha (1 Kor 12, 
13). Myśl tą rozwija apostoł Piotr, gdy pisze: „Jako nowonarodzone nie-
mowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie 
wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przy-
stąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, 
lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe 
budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe 
ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. Ochrzczeni powinni nie-
ustannie pragnąć „nie sfałszowanego duchowego mleka”, a więc Prawdy 
o Chrystusie; budować się w dom duchowy, kapłaństwo święte na 
fundamencie, którym jest sam Chrystus i przynosić miłe Bogu ofiary. 
„Wzywam was tedy, bracia, –pisze apostoł Paweł – przez miłosierdzie Boże, 
abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna 
być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się 
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przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest 
wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (por. Rz 12, 1n).  
 Teksty starotestamentowe przeznaczone do czytania w 6. Niedzielę 
po Świętej Trójcy odsłaniają przed nami Boże myśli na temat Izraela 
jako wybranego ludu Jahwe. Co dotyczy Izraela, jego wyboru na lud 
Pana, dotyczy również nas, Kościoła Jezusa Chrystusa. Wszyscy powo-
łani, ochrzczeni i poświęceni przez Ducha Świętego, Ducha jednoczą-
cego w wierze w Jezusa Chrystusa dzieci Boże, są szczególną Jego 
własnością, ludem Pana, któremu Wszechmocny dochowa wierności 
i spełnią się nad nim wszystkie obietnice (5 Mż 7 ,6nn).  
 Kościół nie musi się lękać złych mocy i tych, którzy pragną jego 
zniszczenia. Chociaż jest diasporą w świecie, to jest z Nim Bóg, Wy-
bawiciel, zawsze miłujący i okazujący łaskę swoim dzieciom, niezależ-
nie od ich pochodzenia i miejsca w świecie. „Gdy będziesz przechodził 
przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez 
ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, 
Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem… Dlatego że jesteś w moich oczach 
drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. 
Nie bój się, bo Ja jestem z tobą”. 

„O Ojcze, Synu, Duchu Święty,  
Ochrzczony jestem w imię Twe,  
Do rzeszy sług Twych zaliczony,  
Do ludu, co się świętym   zwie.    
Krynicą   łaski   dla mnie jest  
Ten odrodzenia mego Chrzest. 

Ty  Swym  dziecięciem  i  dziedzicem   
Uznałeś mnie, o Boże mój!  
Plon, Chryste, śmierci Twej mym działem  
I dla mnieś znosił krwawy znój!  
Tyś, Duchu Święty, we mnie żyć  
I mą pociechą przyrzekł być”. 

 
* * *  

„Łaska tania jest zwiastowaniem o przebaczeniu, bez domagania się 
żalu, to chrzest bez dyscypliny kościelnej, to komunia bez spowiedzi, 
to absolucja bez osobistej spowiedzi. Tania łaska jest łaską bez naśla-
dowania, łaską bez krzyża, łaską bez Jezusa Chrystusa, żywego i wcie-
lonego… 

Dietrich Bonhoeffer 
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7. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia:
  

Tak już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współ-
obywatelami świętych i domownikami Boga.  (Ef 2,19) 

Psalm tygodnia: Ps 107,1-9 
Pieśń tygodnia: „Niech będzie Najwyższemu cześć…”  (605) 
Biblijne teksty:  I − J 6,1-15; II − Dz 2,41a.42-47; III − J 6,30-35; IV − 

Flp 3,1-4; V − Łk 9,10-17; VI − 2 Mż 16,2.3.11-18. 

Myśl przewodnia: Bóg w Synu swoim, Jezusie Chrystusie powołał 
sobie lud, społeczność wierzących w Jezusa, jako Pana i Chrystusa 

 Bóg przez powołanie Abrahama i zawarcie przymierza synajskiego 
z ludem izraelskim, zaangażował się w dzieje Izraela, ochraniał go, 
prowadził i powierzył mu obietnice zbawienia. Poganie pogrążeni 
w mrokach bałwochwalstwa i grzechu, byli obcymi Najwyższemu 
i dalekimi od Królestwa Boga, jakim był Izrael. Wszechmocny Bóg 
jednak zamierzał wkroczyć w ten ciemny świat pogan i dać się poznać 
„mieszkańcom krainy mroków” (Iz 9, 1b).  
 Bóg przez proroków przyobiecał ludowi izraelskiemu przyjście 
Mesjasza. Miał On być zbawicielem nie tylko ludu wybranego, ale 
wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia i narodowości.  
 Zapowiedziane przyjście Syna Bożego radykalnie zmieniło sytuację 
całej ludzkości. W Chrystusie każdy może stanąć przed obliczem Naj-
wyższego. Apostoł wieść tą zwiastował mieszkańcom Efezu: „Tak już 
nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i do-
mownikami Boga” (Ef 2,19). Bóg w swoim Synu, Jezusie Chrystusie po-
wołał sobie lud, społeczność wierzących w Jezusa, jako Pana i Chry-
stusa. Kto uwierzy w Jezusa i wyzna, że On jest Synem Bożym, ten staje 
się współobywatelem świętych i domownikiem Boga. Odnowiony lud 
Boży w Nowym Testamencie nazwany został Kościołem Bożym. Jego po-
wołanie miało miejsce w określonym czasie i na konkretnym miejscu. Ko-
ściół narodził się w dniu wylania Ducha Świętego na uczniów Jezusa Chry-
stusa.  
 Autor Dziejów Apostolskich opisuje tą pierwszą społeczność skupio-
ną wokół Chrystusa i składa o niej piękne świadectwo: „I trwali w na-
uce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 
42). Konstytutywnym elementem Kościoła po wszystkie czasy jest 
apostolska nauka. Świadectwo o Bożym czynie w Jezusie Chrystusie, 
słowo żywego Boga. Z niego wyrasta i czerpie życiodajne siły życie 
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religijne ludu Bożego. Przez słowo Duch Święty budzi wiarę czynną 
w miłości, słowo umacnia społeczność dzieci Bożych zjednoczonych 
w wierze wokół stołu Pańskiego i pobudza do gorliwej modlitwy. 
 W 7. niedzielę po Trójcy Świętej Duch Boży przez słowa apostoła 
Pawła napomina nas, abyśmy jako członkowie Chrystusowego Kościo-
ła zawsze byli „jednej myśli, mając tę samą miłość” (Flp 2,2). Dzieci Boże 
nie powinny czynić nic „z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę” 
(Flp 2,3). Wyznawcy Jezusa Chrystusa wzorem swojego Pana i Zbawi-
ciela mają być przyodziani w szatę pokory. Nikt nie powinien uważać 
się za wyższego od swojego bliźniego. Troska o dobro drugiego czło-
wieka powinna napełniać serca tych, którzy przez wspólną wiarę 
w Boga stanowią jedną rodzinę dzieci Bożych, odkupionych krwią 
Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi. 
 Kościół żyje ze słowa Bożego i w mocy wiary, że Jezus jest Zbawi-
cielem wszystkich ludzi. Ewangelie przeznaczone do czytania w 7. nie-
dzielę po Trójcy Świętej wskazują ludowi Bożemu, rozmodlonemu i wpa-
trującemu się w krzyż Golgoty, na Jezusa, naszego Zbawiciela, który zna 
wszystkie potrzeby człowieka, cielesne i duchowe. Człowiek jest istotą 
psychofizyczną. Chociaż nieustannie powinien szukać tego co jest w gó-
rze (por. Kol 3,1), to jednak żyje na ziemi i pielgrzymuje w ciele do niebie-
skiej ojczyzny. 
 W ewangeliach znajdujemy kilka relacji o cudownym nakarmieniu 
kilku tysięcy ludzi, którzy zebrali się wokół Jezusa, aby Go słuchać. 
Charakterystyczne dla tych opisów są dialogi Jezusa z uczniami na 
temat nakarmienia głodnych i spragnionych ludzi. I chociaż widoczna 
jest różnica w wielu szczegółach pomiędzy poszczególnymi relacjami, 
to pomimo tego wyraźnie możemy zobaczyć, że Jezus dostrzegał ciele-
sne potrzeby swoich słuchaczy i starał się przyjść im z pomocą. Syn 
Boży działał jak Jego Ojciec niebieski podczas wędrówki ludu izrael-
skiego z ziemi egipskiej do Ziemi Obiecanej (2 Mż 16, 7-78). Posłany 
został, aby nieść pomoc chorym, spracowanym, wzgardzonym i głod-
nym. Zapraszał do siebie potrzebujących pomocy i wsparcia: „Pójdźcie 
do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię 
odpocznienie” (Mt 17,28). Głodnym podał chleb i nakazał modlić się 
uczniom swoim za wszystkich ludzi: „Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj”. Pan chce karmić ubogich także dzisiaj. Czyni to poprzez 
ludzi o otwartych sercach, zawsze gotowych nieść pomoc bliźnim. 
Chrystus otwiera nasze ręce, aby czyniły dobrze i karmiły głodnych. 
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 W Kościele potrzebna jest praca charytatywna. Miłość jest wielkim 
darem. Ale Kościół nie może zapomnieć, że jest przede wszystkim 
powołany do głoszenia ewangelii o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu i Od-
kupicielu wszystkich ludzi. Po cudownym nakarmieniu pięciu tysięcy 
ludzi, Chrystus nazwał siebie chlebem żywym i chlebem żywota: „Jam 
jest chleb żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wie-
rzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie… Jam jest chleb żywy, który z nieba 
zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który 
Ja dam, to ciało moje, które Ja dam za żywot świata” (J 6,35.51). Jak chleb 
powszedni potrzebny jest każdemu do normalnego rozwoju ciała, tak 
Chrystus oddaje się duszy człowieka, aby nasycona została pokarmem ku 
żywotowi wiecznemu. Chrystus daje chleb i sam jest chlebem. Człowiek 
tylko w społeczności z Chrystusem, swoim Panem i Zbawicielem, może 
w pełni rozwijać się duchowo, wzrastać w wierze i niestrudzenie podążać 
do wyznaczonego mu przez Boga celu. 
 Jezus powiedział do Żydów: „Ojciec mój daje wam chleb prawdziwy 
z nieba” (J 6,32b). Wszystko dane jest nam od Boga, Ojca naszego. „Wszelki 
datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości” (Jk 1,17). 
Dlatego wraz z całym Kościołem nieustannie winniśmy śpiewać: 

„Niech będzie Najwyższemu cześć,  
On Ojcem jest miłości;  
Do Niego serca chciejmy wznieść,  
On słynie z dzieł wielkości.  
Pociechą darzy duszę mą,  
Oddala wszelką dolę złą.  
Cześć, cześć naszemu Bogu!” 

 
* * *  

 „Jestem ochrzczony i wierzę w Pana mojego Jezusa Chrystusa, który 
umarł za grzechy moje i swoim zmartwychwstaniem zjednał mi spra-
wiedliwość i żywot wieczny. Czy mam się lękać? Nie jest On wrogiem 
lecz przyjacielem i orędownikiem moim u Ojca. Cóż w tym dla mnie 
złego, że spotka mnie dzień sądu lub śmierci! Pan mój, Jezus Chrystus 
tylko na chwilę pozwoli udławić mnie, a gdy ona będzie pewną, żem 
zginął, ja spać będę, spać tak lekko i słodko, że ledwie Pan usta swe 
otworzy, ja Go usłyszę i powstanę ku żywotowi wiecznemu”. 

Marcin. Luter 
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8. Niedziela po Trójcy Świętej  
Hasło tygodnia:
  

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości 
jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. (Ef 5,
8.9). 

Psalm tygodnia: Ps 48,2.3a.9-11 
Pieśń tygodnia: „Chrześcijaninie, zbudź się ...” (721) 
Biblijne teksty:  I – Mt 5,13-16; II – Ef 5,8b-14; III – Iz 2,1-5; IV –

1 Kor 6,9-14.18-20; V – J 9,1-7; VI – Rz 6,19-23. 

Myśl przewodnia: Wierzący są światłością dla świata 

 Hasło 8. Niedzieli po Trójcy Świętej pochodzi ze starokościelnej le-
kcji apostolskiej. W nim też jest zawarta przewodnia myśl tej niedzieli.  
 Hasło wzywa do postępowania godnego dzieci światłości. Wezwa-
nie to można rozważać jako wezwanie do pozytywnego działania lub 
jako wezwanie do unikania tego wszystkiego, co jest niegodne dzieci 
światłości. W każdej perykopie przeznaczonej do czytania i rozważa-
nia w 8. Niedzielę po Trójcy Świętej znajdują się te dwa aspekty tajem-
nicy powołania wierzących do życia w światłości. Biblijne czytania 
mówią o pozytywnym i negatywnym działaniu człowieka. 
 Starotestamentowe słowo na 8. Niedzielę po Świętej Trójcy wyjęte 
jest z Księgi Izajasza. Mowa jest w nim o świetlanej przyszłości Jerozo-
limy, góry Syjon. Słowa „I stanie się w dni ostateczne” nie należy odczy-
tywać w świetle tradycyjnej eschatologii chrześcijańskiej, lecz rozu-
mieć je należy jako przepowiednię, której treść zrealizuje się w bliżej 
nieokreślonym czasie. Ta uwaga nie pozwala nam na jakieś domysły 
i fantastyczne, marzycielskie teorie, ale na postawienie konkretnego 
pytania: Czy wola Boga objawiona w Izajaszowym proroctwie w jaki-
kolwiek sposób już się zrealizowała? Zapewne nie zrealizowała się 
literalnie, ale według ducha tej przepowiedni, z Izraela wyszła świa-
tłość i sprawiedliwość.  
 Lektura Iz 2,1-5 prowadzi nasze myśli do czasów Jezusa z Nazare-
tu, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłość świata”. Te słowa zresz-
tą przypomina nam perykopa z 5. rzędu 8. Niedzieli po Świętej Trójcy. 
Jezus po uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia powie-
dział: „Ja jestem światłość świata”. Spotkanie człowieka niewidomego od 
urodzenia, dało okazję uczniom postawić ważne pytanie Jezusowi. 
Odpowiedź na nie miała rozstrzygnąć stary spór pomiędzy przekona-
niem, że Bóg karze dzieci za grzechy rodziców a Jeremiaszowym zwia-
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stowaniem zasady indywidualnej odpowiedzialności przed Bogiem. 
Właściwie Jezus odciął się od kwestii odpowiedzialności w ten sposób 
postawionej, a wskazał na suwerenność Boga, na działanie którego 
człowiek nie ma wpływu. „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby 
się na nim objawiły dzieła Boże” (J 9,3). Pan okazał swoją suwerenność, 
uzdrawiając niewidomego. 
 Jak niewidomy porusza się w ciemności fizycznej, nie widzi świa-
tła, tak i człowiek pogrążony w grzechu, chodzi w ciemności i w niej 
nieuchronnie idzie ku zatraceniu. Ale On, Jezus otwiera oczy ślepych, 
przede wszystkim serca i staje się dla nich światłością na drodze, na 
której sam jest przewodnikiem.  
 W Jezusie Chrystusie spełniła się dla wierzących przepowiednia 
Izajasza. Do Jezusa garnęły się tłumy, łaknące poznania prawdy. I speł-
nia się ona zawsze, gdy staje przed nami w swoim słowie Jezus Chry-
stus i zwiastowana jest ewangelia o pokoju i Bożej sprawiedliwości.  
 „Wy jesteście światłością świata” – powiedział Jezus do uczniów swo-
ich. Żaden blask nie otaczał ich spracowanych ciał. Byli światłością 
dzięki Nauczycielowi, za którym poszli, dzięki społeczności z Nim i przy-
jęciu Jego ewangelii o bliskości Królestwa Bożego. Idąc za Jezusem, 
zostali przeobrażeni, chociaż nie od razu. Przeżyli jeszcze nieraz ciem-
ne i mroczne chwile, których się wstydzili. Piotr zaparł się Jezusa, To-
masz miał trudności z uwierzeniem w zmartwychwstanie Jezusa. Ju-
dasz zdradził Jezusa. Bycie światłością świata było dla nich zadaniem, 
którego wykonanie nie było możliwe bez Jezusa. Żyjąc w społeczności 
prawdziwej światłości świata, którą był Chrystus, byli również świa-
tłością w świecie dla innych ludzi. Byli odbiciem blasku ich Pana.  
 Światłość, której uczniowie stali się nosicielami, nie była wyłączną 
ich własnością. Nikt nie zapala w domu światła wyłącznie dla siebie, 
ale dla wszystkich, którzy się w nim znajdują. Uczniowie zostali po-
wołani i posłani do świata. Chrześcijanie mają być światłem dla całej 
ludzkości, błądzącej ciągle jeszcze w mrokach grzechu. Kościół nie 
może się ukryć. Społeczność wierzących ma do spełnienia w każdym 
narodzie i w świecie ważne zadanie.  
 Co jest pozytywnym działaniem wierzących jako światłości świata?  
 Najpełniej ukazują nam to słowa z Ef 5,8b-14: „Postępujcie jako dzieci 
światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i praw-
da. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowoc-
nymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co 
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się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na 
jaw jako potępienia godne; wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem”.  
 Wierzący powinni dążyć do dobroci, sprawiedliwości i prawdy. Wte-
dy będą się podobać Panu. Naśladując Jego dobroć, chodząc w Jego 
sprawiedliwości i prawdzie, prawdziwie okażą się dziećmi światłości.  
 Wierzący nie mogą mieć żadnego związku z fałszem, wszeteczeń-
stwem itp. Są oni – jak pisze apostoł Paweł – świątynią Ducha Święte-
go. A nie ma żadnej społeczności między świętością, światłością a cie-
mnością. Duch Boży nie znosi obok siebie ducha fałszu, niezgody, 
chciwości, kłamstwa itp. Świętość wyklucza grzeszne postępowanie, 
światłość rozprasza ciemność. Apostoł Paweł więc ostrzega: „Albo czy 
nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie 
się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, 
ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani 
zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą”. A nie było to ostrzeżenie ak-
tualne jedynie w Koryncie, gdzie wiele gorszących rzeczy działo się 
nawet w samym Korynckim Kościele, ale musi ono głośno brzmieć we 
współczesnym świecie, w którym ludzie przestali się już wstydzić tych 
rzeczy, które nazwane są w Nowym Testamencie uczynkami ciemno-
ści.  
 8. Niedziela po Świętej Trójcy dwoma tekstami biblijnymi nawiązu-
je jeszcze w pewnym stopniu do 6. Niedzieli półrocza Pana, która po-
święcona jest sakramentowi chrztu. A mianowicie w kontekście 4. i 6. 
rzędu tekstów biblijnych 8. Niedzieli, znajduje się Sakrament chrześci-
jańskiej inicjacji: Apostoł Paweł pisząc o grzechach Koryntian, powia-
da, że „…takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawie-
dliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego”. 
Chrzest jest sakramentem obmycia (por. Tt 3, 3-7). Przez chrzest przy-
obleczeni jesteśmy w Chrystusa, a chodzenie w szacie Chrystusowej 
sprawiedliwości jest naszym powołaniem i zadaniem. Szósta zaś pery-
kopa ma za kontekst starokościelną lekcję apostolską 6. Niedzieli po 
Świętej Trójcy, w której apostoł Paweł wyraźnie pisze o tych, którzy są 
ochrzczeni. Chrzest jest uwolnieniem od mocy grzechu, jest on bo-
wiem włączeniem wierzącego w śmierć Jezusa i w jej zbawienne skut-
ki. Oczywiste jest więc napomnienie Wielkiego Apostoła Pawła: „Teraz 
zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświę-
ceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz 
darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. 

„Lecz w Duchu z Boskiego są szczepu zrodzeni,  
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Bo Pan przez Swe Słowo w nich życie tchnął Swe –  
Iskierką, co wyszła z niebiańskich płomieni,  
Skąd nowy wciąż żar nowe siły im śle…  
Pielgrzymi na ziemi, a patrzą w niebiosy!  
Bezbronni są sami, a strzegą od zła;  
Choć zamęt dokoła – spokojne ich losy,  
Maluczcy, a każdy z nich skarb cenny ma.  
W cierpieniu wytrwali, 
O rozkosz niedbali,  
Na pozór się zdają zmysłowo stępieni,  
Tym żywszą zaś wiarą są wewnątrz wzmocnieni”. 

 
* * *  

„Tylko ci, co świat miłują, mogą żyć z nim w zgodzie. Niesprawiedli-
wy z prawym, kłamstwo z prawdą, ciemność ze światłem nie pogodzą 
się nigdy”  

Leon Wielki 

„Szczególnie nasz kochany Zbawiciel często nam nakazywał miłość 
jako prawdziwy znak rozpoznawczy Jego uczniów. Stąd też i kochany 
Jan w swoim podeszłym wieku (według świadectwa Hieronima 
w Epist. ad Gal. L.3 .c.6.) niewiele mówił swoim uczniom ponad to, by 
jako dzieci miłowali się nawzajem. I tak jego uczniowie zniechęcali się, 
słuchając wciąż tego samego i pytali go, dlaczego wciąż mówi im to 
samo, a jako odpowiedź otrzymywali, że to nakaz Pana i to dosyć. 
Oczywiście całe życie wierzącego i przez wiarę zbawionego człowieka, 
jak również spełnienie Bożych przykazań polega na miłości. Dlatego 
jeśli żarliwą miłość wzajemną wśród naszych chrześcijan najpierw, 
a potem wśród wszystkich ludzi (bowiem one następują po sobie: bra-
terstwo i miłość) wzbudzimy i postaramy się wprowadzić w życie, to 
dokonane będzie niemal wszystko, czego pragniemy. Na tym bowiem 
polegają wszystkie przykazania”. 

Filip Jakub Spener 
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9. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia: Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a ko-

mu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wyma-
gać. (Łk 12,48) 

Psalm tygodnia: Ps 40,9-12 
Pieśń tygodnia: „W ziemskim mym istnieniu...” (883); „Działaj bo 

noc nadejdzie...” (529) 
Biblijne teksty:  I – Mt 25,14-30; II – Flp 3,7-11(12-14); III – Mt 7,24-

27; IV – Jr 1,4-10; V – Mt 13,44-46; VI – 1 P 4,7-11. 

Myśl przewodnia: Szafarstwo darami Bożymi jest odpowiedzią na 
powołanie 

 Człowiek dwudziestego pierwszego wieku uważa się za pana i władcę 
świata. Przekonanie to nie wyrosło z Bożego nakazu, znajdującego się 
na pierwszych kartach Biblii: „Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napeł-
niajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną” (1 Mż 1,28a), lecz z przeświad-
czenia, że człowiek zdolny jest kształtować historię i przeobrażać śro-
dowisko, w którym żyje. Smutne i pożałowania godne są skutki jego 
działalności. Człowiekowi wymyka się spod kontroli bieg wydarzeń. 
Dzieła rąk człowieczych zwracają się przeciwko ludzkości. 
 Suwerennym Panem świata i historii jest Bóg. Na początku czasu 
powiedział On: „Niech stanie się” (1 Mż 1,3) i „wszystko stało się według 
Jego woli. On też doprowadzi do końca swoje dzieło, aby wszystko stało się 
nowe” (Obj 21,5). 
 Człowiek jest tylko szafarzem darów Bożych. Dopóki tego nie zro-
zumie, jego działanie będzie miało charakter destruktywny. Wyznaw-
cy Jezusa Chrystusa muszą przemyśleć słowa swojego Pana: „Komu 
wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego 
więcej będzie się wymagać” (Łk 12,48). 
 Bóg obdarza nas swoimi darami i domaga się, abyśmy je we wła-
ściwy sposób wykorzystywali. Nieodzowna jest nieustanna refleksja 
nad tym zadaniem. Do niej pobudza nas Kościół, nakazując w 9. nie-
dzielę po Trójcy Świętej czytanie przypowieści Jezusa o sługach, któ-
rym pan powierzył talenty, aby je w należyty sposób wykorzystali 
w czasie jego nieobecności (Mt 25,14-30). Refleksja nad przypowieścią 
o talentach prowadzi nas do wniosku: Bóg nie rozdziela swoich darów 
w jednakowej mierze wszystkim ludziom. Rozdziela je suwerennie, 
według swojej miary. Nikogo jednak nie pozostawia z pustymi ręko-
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ma. Apostoł Paweł prawdę tą wyraża w następujących słowach: „A ró-
żne są dary łaski (...) I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który 
sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku 
wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, 
drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym 
Duchu (...), inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne 
rodzaje języków, wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia 
jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce” (1 Kor 12, 
4-11). 
 Rozdzielane dary służyć mają ku wspólnemu pożytkowi. Jako sza-
farze różnych darów Bożych u końca dni staniemy przed obliczem 
Tego, który suwerennie rozdziela swoje dary. Ujawnione zostaną owo-
ce naszego szafarstwa. Każdy osądzony zostanie według danych mu 
możliwości. „A więc komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu 
wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać” (Łk 12,48). 
 Nasza aktywność może przejawiać się w różny sposób. Jednak dla 
chrześcijanina najważniejsze powinno być dążenie do uzależnienia się 
i związania swojego życia z Chrystusem. Apostoł Paweł po spotkaniu 
z Chrystusem pod Damaszkiem zrozumiał, że jego dotychczasowe 
wysiłki poszukiwania sprawiedliwości z prawa są niczym „wobec do-
niosłości, jaką ma moc poznania Jezusa Chrystusa” (Flp 3, 8). Wielki Apo-
stoł, doświadczywszy mocy Bożej, wobec umiłowanego Kościoła swo-
jego w Filippi złożył świadectwo swojego religijnego poznania: „Wszyst-
ko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając 
własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wia-
ry w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, żeby poznać go 
i doznać mocy zmartwychwstania jego, stając się podobnymi do niego w jego 
śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania” (Flp 3,8b-11). 
 Apostoł Paweł związał swoje życie ze zmartwychwstałym Chrystu-
sem. Chrystusa ukrzyżowanego uczynił treścią swojego apostolskiego 
świadectwa. W Jezusie Chrystusie przyszło Królestwo Boże, przeto 
oczywiste było dla Wielkiego Apostoła, że kto znajdzie Chrystusa, znaj-
dzie Królestwo Niebios.  
 Apostoł Paweł jest pierwszym teologiem krzyża. Wielki Apostoł Na-
rodów wyznając: „uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, 
jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2) pokazuje jak 
bardzo odszedł od judaizmu, w którym śmierć krzyżowa Chrystusa 
była zgorszeniem (zob. 1 Kor 1,23). Przeżycie pod Damaszkiem tak 
bardzo zmieniło jego życie i myślenie, że niczego innego nie pragnął 
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jak tylko głosić ewangelię o zbawieniu. Krzyż i zbawienie w myśleniu 
apostoła Pawła tak się zespoliły z sobą, że trudno byłoby znaleźć 
w listach apostoła Pawła wypowiedź, w której kontekstem dla krzyża 
nie byłoby zbawienie, albo kontekstem dla słowa zbawienie nie byłaby 
krzyżowa śmierć Chrystusa. Paweł przypomina Galacjanom, którzy 
dali się omamić judaizującym chrześcijanom, że jego misja wśród nich 
była podobna do pracy artysty, który przed ich oczyma namalował 
obraz ukrzyżowanego Chrystusa (Ga 3,1). 
 W 9. niedzielę po Trójcy Świętej Duch Boży kieruje do nas wezwa-
nie, abyśmy podjęli trud szukania Chrystusa i Jego Królestwa. Króle-
stwo Niebios jest bezcennym skarbem. Podobne jest ono do ukrytego 
w ziemi skarbu, dla którego warto poświęcić wszystkie wartości, aby 
go posiąść (Mt 13, 44). Królestwo Niebios podobne jest także do kupca 
poszukującego pięknych i kosztownych pereł (Mt 13,45). I chociaż 
„Królestwo Boże przychodzi i bez prośby naszej” (ks. Marcin Luter), to 
jednak konieczne jest podjęcie trudu, jak było to w wypadku kupca 
z przypowieści Jezusa, aby przez wyzbycie się i poświęcenie pośled-
nich wartości otworzyć się dla Chrystusa, w którym przychodzi do nas 
Królestwo Boże. 
 Królestwo Boże szerzy się tam, gdzie zwiastowana jest ewangelia 
Jezusa Chrystusa i o Jezusie Chrystusie, słowo o miłosierdziu i łasce 
Bożej. Dlatego największym skarbem Kościoła jest ewangelia chwały 
i łaski Bożej. 
 Nauka głoszona przez Jezusa Chrystusa posiada nieprzemijającą 
wartość. Chrystus Pan w Kazaniu na Górze powiedział, że kto słucha 
i przestrzega Jego słów, podobny jest do człowieka, który zbudował 
swój dom na skale. Jak wiatr i woda nie zmyje domu postawionego na 
stałym fundamencie, tak doświadczenia i niepowodzenia nie zachwie-
ją wiarą, mającą swoje źródło w Chrystusie i Jego ewangelii. 

„Pókim jest na ziemi,  
Ja czynami swymi  
Będę Ciebie czcił. 
Pobłogosław Panie,  
Me usiłowanie, 
Ty mi udziel sił,  
Bym Twej łaski godny był  
I w tym życia utrudzeniu  
Myślał o zbawieniu”. 

   



10. Niedziela po Trójcy Świętej 

 200 

10. Niedziela po Trójcy Świętej  
Hasło tygodnia: Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który 

sobie wybrał za dziedzictwo. (Ps 33,12) 
Psalm tygodnia: Ps 74,1-3.8-11.20.21 
Pieśń tygodnia: „Grzechu moc dręczy…“ (420); „Boże litości, Wszech-

mogący…” (658) 
Biblijne teksty:  I – Łk 19,41-48; lub Mk 12,28-34; II – Rz 9, 1-8.14-16; 

III – 2 Mż 19, 1-6; IV – Iz 62,6-12; V – J 4,19-26; Jr 7,1-
11(12-15); VI Rz 11,25-32 lub Jr 7,7-11(12-15). 

Myśl przewodnia: Bóg nie cofa danych obietnic, lecz suwerennie re-
alizuje swoje zbawcze plany 

 Wśród niedziel po Trójcy Świętej, dziesiąta niedziela zajmuje szcze-
gólne miejsce. Teksty biblijne czytane podczas nabożeństwa, nakazują 
myśleć o ludzie Bożym Starego Testamentu, o potomkach Jakuba, 
z których według ciała pochodził Pan nasz i Zbawiciel, Jezus Chrystus. 
Składają one świadectwo o wzajemnym związku Boga z Izraelem i o za-
angażowaniu się Jahwe, Boga Starego Testamentu, w historię narodu 
wybranego.  
 Na początku historii Izraela, Bóg zawarł z potomkami Jakuba 
przymierze i wyraźnie określił cel powołania Izraela. Izrael jako naród 
wybrany został szczególną własnością Boga – 2 Mż 19, 5; 5 Mż 7, 6; 14, 
2; 26,1 8), dziedzictwem Pana  – 5 Mż 4,20; 9,26.29; 1 Krl 8,51; Ps 28,9; 
78,62.71; 94,5;14; 106,4.5.40; Iz 47,6; Jon 2,19; Mi 7,14) oraz narodem 
świętym – 5 Mż 14,2.21; 26,19; 28,9). Izrael jako lud święty, wybrany, znaj-
duje się w uprzywilejowanej sytuacji. 
 Perykopy na 10. Niedzielę po Świętej Trójcy  mówią nie tylko o wy-
braniu Izraela na lud Pana, ale także o tragicznych wydarzeniach z hi-
storii Izraela. Wśród nich znajduje się przepowiednia Chrystusa o zbu-
rzeniu Jerozolimy. Spełniła się ona 10 sierpnia 70 roku po Chrystusie. 
Wspominamy to wydarzenie każdego roku w 10. Niedzielę po Trójcy 
Świętej.  
 Zburzenie Jerozolimy w 70 roku nie było jedynym, tak tragicznym 
wydarzeniem w dziejach Izraela. Podobne miało miejsce znacznie 
wcześniej, a mianowicie w 587 roku przed Chrystusem. Słowa „Przybył 
Nebuzaradan, dowódca gwardii przybocznej, dworzanin króla babilońskiego, 
do Jeruzalemu. I spalił świątynię Pana, dom królewski i wszystkie domy 
w Jeruzalemie” są bardzo zwięzłym, kronikarskim opisem tego wyda-
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rzenia, po którym nastąpiła niewola babilońska. Zanim jednak żoł-
nierze króla babilońskiego, Nebukadnezara zburzyli mury, domy 
i świątynię w Jerozolimie, prorok Jeremiasz, stojąc w bramie miasta, 
przepowiedział te tak tragiczne chwile dla mieszkańców miasta Boże-
go: „…chociaż mówiłem do was nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście, 
i chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście, uczynię domowi temu, który 
jest nazwany moim imieniem i na którym polegacie, oraz miejscu, które dałem 
wam i waszym ojcom, to, co uczyniłem z Sylo, i odrzucę was od mojego obli-
cza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima”. Dlaczego 
Bóg odwrócił swe oblicze od ludu, z którym przez Mojżesza zawarł 
przymierze? Czy Bóg jest niestały w swoich uczuciach?   
 Zniszczenie Jerozolimy za czasów Jeremiasza oraz w 70. roku po 
Chr. było dopustem Bożym i wyrazem gniewu Bożego z powodu grze-
chów mieszkańców Jerozolimy, którzy zamiast okazywać wdzięczność 
Bogu za łaskę mieszkania blisko świątyni Pańskiej, chodzili własnymi 
drogami i grzeszyli przeciwko Bogu, za nic mając Jego wolę. Grzechy 
Izraela za czasów Jeremiasza – jak wynika to z przepowiedni kary 
Proroka z Anatot – miały charakter zarówno religijny, jak i etyczny: 
„Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywoprzysięgacie, składacie ofiary 
Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem przycho-
dzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim 
imieniu, i mówicie: Jesteśmy ocaleni aby dalej popełniać te wszystkie obrzy-
dliwości!” 
 A na czym polegał grzech Izraela w czasach Jezusa? Mówi o tym 
Jezus w słowach: „dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego”. Jero-
zolima odrzuciła Tego, którego Bóg posłał. Niebawem Jezus, Syn Boży, 
zostanie w murach Jerozolimy osądzony i skazany na śmierć krzyżo-
wą, a tłum krzyczeć będzie: „Ukrzyżuj Go”. 
 Zburzenie Jerozolimy w 70. roku po Chr. nie jest wyrazem odrzu-
cenia Izraela na wieki. Apostoł Paweł powiada, że nieodwołalne są 
obietnice Boże. Jedna z perykop 10. Niedzieli po Świętej Trójcy mówi 
o tym dość szeroko i dokładnie.  
 Związek apostoła Pawła z judaizmem był szczególnego rodzaju. 
Przed nawróceniem był uczonym w Piśmie i z przekonania faryze-
uszem. Jego bracia według ciała byli mu więc bardzo bliscy. Ubolewał 
nad tym, że nie poznali oni w Jezusie Chrystusa i Zbawiciela świata. 
Dlatego modlił się za swoich braci, dając nam przykład, abyśmy czyni-
li podobnie. Pisał: „Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza 
mi to sumienie swoje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny 
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ból w sercu moim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłą-
czony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała”. 
 Apostoł Paweł napisał te słowa przed zburzeniem Jerozolimy w 70. 
roku naszej ery. Czy Apostoł przewidywał tę tragedię? Być może, Apo-
stoł znał prorocze słowa Jezusa o Jerozolimie: „Gdybyś i ty poznało 
w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma 
twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół 
ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje 
w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, 
dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego”. Wszystko wskazywało 
na to, że prędzej czy później dojdzie do katastrofy, wszak większa 
część ludu izraelskiego nie poznała w Jezusie Chrystusa, a przywódcy 
Izraela prowadzili zdecydowaną walkę przeciwko uczniom Pańskim. 
Jednakże apostoł Paweł nie widzi w tym jedynie zwykłej historii, wy-
darzenia mającego niewielkie znaczenie dla biegu dziejów, lecz bardzo 
ważny i brzemienny w skutki etap historii zbawienia.  
 Apostoł Paweł wiedział, że dlatego, iż naród wybrany nie poznał 
czasu nawiedzenia swojego, część Izraela dotknięta została zatwar-
działością. Część – jak pisze Wielki Apostoł – szlachetnych gałęzi zo-
stała odłamana, aby na ich miejsce wszczepione zostały dzikie pędy. Ci 
z pogan, którzy uwierzyli w Chrystusa, dostąpili łaski uczestniczenia 
w obietnicach i dobrach należnych potomkom Jakuba. Jednakże dlate-
go, aby chrześcijanie z pogaństwa zbytnio się nie chlubili, Paweł napi-
sał: „A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bra-
cia, odsłonić tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, 
gdy poganie w pełni wejdą, I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak 
napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. 
A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich. Co do ewange-
lii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są 
umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powo-
łania Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpili-
ście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, Tak i oni teraz, gdy wy 
dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia 
dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby 
się nad wszystkimi zmiłować”.  
 Potomkowie Jakuba nie utracili otrzymanych przed wiekami obiet-
nic. Bóg nie odbiera tego, co uprzednio daje. Lecz chociaż do Izraela 
należy – jak pisze apostoł Paweł – „synostwo i chwała, i przymierze, i na-
danie zakonu, i służba Boża, i obietnice”, to jednak z powodu niewiary 
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w Jezusa jako Chrystusa, nad częścią Izraela zawisł gniew Boży. I to 
raniło serce Wielkiego Apostoła. Podobnie jak wielki przywódca ludu 
izraelskiego, Mojżesz, i on pragnął zbawienia dla wszystkich braci 
według ciała. Gotów był modlić się o to, aby Bóg odłączył go od Chry-
stusa, a więc zrezygnować ze swojego zbawienia, byleby Bóg nie od-
wrócił swojego oblicza od tej niewiernej i nieposłusznej części Izraela. 
Jednakże Paweł doskonale wiedział, że nie może zmienić decyzji Bo-
żych. Są one nieodwołalne. Wiedział również, że człowiek nie może 
złożyć ofiary za człowieka. Bóg złożył ofiarę z Syna swojego, Jezusa 
Chrystusa dla zbawienia ludu izraelskiego. Jednakże Izrael w krzyżo-
wej śmierci Jezusa nie potrafił ujrzeć więcej poza pohańbieniem 
i przekleństwem, gdyż przeklęty jest ten – jak mówi prawo – kto za-
wisł na drzewie. Przywódcy żydowscy pogardzili darem Bożym. Je-
dynie jednostki poznały w Jezusie Chrystusa i swojego Pana, a wśród 
nich także Paweł, Żyd z pokolenia Beniamina.  

 Przykład apostoła Pawła powinien pobudzić do ofiarniejszego 
działania, gorliwszej pracy na rzecz zbawienia tych, których Pan po-
stawił na naszej drodze życia. Paweł daje nam również przykład mo-
dlitwy za Żydów. Nie możemy o nich zapominać w modlitwach, 
wszak są oni według ciała braćmi naszego Zbawiciela i Pana, są naro-
dem wybranym i dzięki nim znane są nam obietnice dane przez Boga 
całej ludzkości. Modlić winniśmy się za Żydów, a nie przeklinać ich, 
jak znowu ostatnio się dzieje.  
 Historia Izraela jest ostrzeżeniem, a to dlatego, że lud Boży szukał 
usprawiedliwienia nie u Boga, lecz we własnych czynach. Dążył do 
sprawiedliwości z prawa. Apostoł Paweł pisze, że usprawiedliwienie 
jest z wiary, a końcem Prawa jest Chrystus.  

„Pan Bóg dobrotliwy, 
Aby zbawić ludzi, 
Czas dał miłościwy 
I ze snu ich budzi;  
Przyjmie też każdego pokutującego, 
Który w szczerej wierze chciałby doń należeć”. 
 



11. Niedziela po Trójcy Świętej 

 204 

11. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. (1 P 5,  

5) 
Psalm tygodnia: Ps 113,1-8 
Pieśń tygodnia: „Z głębokiej nędzy…” (438) 
Biblijne teksty:  I – Łk 18,9-14; II – Ef 2,4-10; III – Mt 21,28-32; IV – Ga 2, 

16-21; V – Łk 7,36-50; VI - 2 Sm 12,1-10.13-15a. 

Myśl przewodnia: Wiara prowadzi do poniżenia się przed majestatem 
Najwyższego 

 Temat winy, kary i łaski oraz zależności pomiędzy winą a karą, roz-
patrywany jest na wielu miejscach Pisma Świętego. Wzajemny zwią-
zek pomiędzy winą, karą i łaską opisuje naszą sytuację przed świętym 
i miłosiernym Bogiem. Jako grzesznicy zasługujemy na gniew i karę 
Bożą. Bóg jednak pragnie naszego zbawienia i dla krzyżowej zasługi 
Jezusa Chrystusa okazuje nam miłosierdzie i łaskę. 
 Kościół, któremu Chrystus powierzył głoszenie słowa Bożego, 
prawa i ewangelii, troszcząc się o nasze życie duchowe, nakazuje nam 
nieustannie myśleć o naszej sytuacji przed sprawiedliwym i łaskawym 
Bogiem. Wzywa nas do tego głównie w 11. Niedzielę po Trójcy Świę-
tej, której hasłem są słowa z 1. Listu apostoła Piotra: „Bóg pysznym się 
sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” (1 P 5, 5). Słowa te oparte na starotes-
tamentowym przysłowiu: „Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje 
łaskę” (Prz 3, 34), łączą w sobie myśl o naszej winie przed Bogiem, 
o karze, która spotyka grzesznika i o łasce, którą Bóg okazuje pokor-
nym. 
 Ilustracją do hasła 11. Niedzieli po Trójcy Świętej jest przypowieść 
Pana Jezusa o dwóch modlicielach w świątyni, o faryzeuszu i celniku 
(Łk 18,9-14). Faryzeusz z przypowieści Jezusa modlił się: „Boże, dziękuję 
ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten 
oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu i daję dziesięcinę z całego mego do-
robku”. Zapewne faryzeusz skrupulatnie i sumiennie, jak mówił o tym 
w modlitwie, wypełniał wszystkie nakazy prawa i tradycji starszych. 
Ale pobożność jego wbiła go w pychę. Wyliczając swoje zasługi oś-
mielił się przed Bogiem z pogardą spoglądać na swojego bliźniego, 
celnika, który bijąc się w piersi, modlił się: „Boże, bądź miłościw mnie 
grzesznemu”. Pobożny faryzeusz skalał swe serce grzechem pychy, 
o którym słowo Boże mówi, że jest przyczyną wielu upadków (por. 
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Prz 16,18). Celnik, mający na swoim sumieniu wiele oszustw, nie zna-
lazłszy nic na swoje usprawiedliwienie, nie ucieka przed Bogiem 
gniewu, lecz liczy na łaskę Bożą i prosi o zmiłowanie. Pan Jezus 
w przypowieści o dwóch modlicielach, a można powiedzieć także: 
o pysze i pokorze, powiedział o celniku: „Ten poszedł do domu swego 
usprawiedliwiony, tamten zaś nie”. Pokora została wyróżniona, pycha zaś 
zganiona. Zarówno pobożność pierwszego, jak i grzech drugiego, nie 
miały wpływu na decyzję Boga. Bóg okazuje łaskę odpuszczenia grze-
chu tym, którzy potrafią upokorzyć się przed Bogiem i zaufać Jego 
miłosierdziu. 
 Król Dawid zgrzeszył, cudzołożąc z Batszebą i przelewając cudzy-
mi rękami krew jej męża. Dzięki prorokowi Natanowi Dawid poznał 
winę swoją i żałował za popełnione przestępstwa. Upokorzył się przed 
Bogiem, przeto chociaż dotknęła go ręka Boża, zabierając mu syna, 
doznał jednak łaski odpuszczenia grzechów i przewinień (2 Sm 12,1-
10.13-15). 
 Wielce pouczająca jest dla nas ewangelia o grzesznicy, która łzami 
obmyła nogi Jezusa i wytarła je własnymi włosami (Łk 7,36-50). Fary-
zeusz, w którego domu miało miejsce to zajście, z pogardą myślał 
o Jezusie: „Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaką jest ta niewiasta, 
która go dotyka, boć to grzesznica”. Jezus znając myśli gospodarza domu, 
powiedział do niego: „Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników, jeden był 
dłużny pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. A gdy oni nie mieli z czego od-
dać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go więcej miłował?” Odpo-
wiedź mogła być tylko jedna: „ten, któremu więcej odpuszczono”. Tłuma-
czy ona motyw działania grzesznicy. Zwiastowana przez Jezusa łaska 
odpuszczenia grzechów wszystkim szczerze żałującym za swoje winy, 
doprowadziła grzesznicę do pokuty i poniżenia się wobec wszystkich, 
którzy zasiedli razem z Chrystusem do stołu. 
 Pokora i poniżenie przed Bogiem i Jego Synem, Jezusem Chrystu-
sem, to istotne i bardzo ważne elementy wiary i zaufania Bogu. Wiara 
prowadzi do poniżenia się przed majestatem Najwyższego, szczera 
pokora zaś jest znakiem zawierzenia miłosiernemu Bogu. Apostoł 
Paweł z tych prostych lekcji o grzechu i karze, pysze i pokorze, winie 
i łasce, w obliczu krzyża i śmierci Chrystusa, znaku miłości Bożej, wy-
snuł fundamentalną prawdę, której wiele miejsca poświęcił w swoim 
zwiastowaniu, a mianowicie prawdę o usprawiedliwieniu z łaski 
przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bóg okazuje grzesznikowi łaskę, 
uznaje go za sprawiedliwego i odpuszcza mu grzechy i przewinienia. 
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Grzesznik przyswaja sobie ten dar przez wiarę w Jezusa Chrystusa 
i zbawczą moc Jego krzyżowej śmierci. Autor Listu do Efezjan pisał: 
„Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków 
zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa 
uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa a nie z uczyn-
ków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden 
człowiek” (Ga 2, 15); „Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej 
miłości swojej, którą nas umiłował, i nas którzyśmy byli umarli przez upadki, 
ożywił wraz z Chrystusem łaską zbawieni jesteście” (Ef 2, 4.5). 
 Łaska i dobroć Boża prowadzi do upamiętania (por. Rz 2,4), a więc 
poznania grzechu, do żalu przed Bogiem, przede wszystkim do zaufa-
nia Chrystusowi, Zbawicielowi świata. 

„Z głębokiej nędzy, w grzechu mym  
Do Ciebie wołam, Panie! 
Ach, w miłosierdziu wielkim swym  
Wysłuchaj me błaganie!... 
Na litość Twą się całkiem zdam,  
Nie liczę na me czyny, 
Mą ufność tylko w Tobie mam,  
Że mi odpuścisz winy…” 

 

* * *  
„Drodzy bracia, troska o naszą duszę jest bardzo podobna do uprawy 
roli. Jak bowiem z ziemi, którą się uprawia, jedne rośliny się wyrywa, 
inne z korzeniami usuwa, aby dobre tylko były posiane, tak i w duszy 
naszej winno się dziać. Niech zło będzie wykorzenione, a dobro zasa-
dzone; to co szkodliwe, niech będzie wyrwane, a to co pożyteczne, 
niech będzie zasadzone. Usunąć pychę, zasadzić pokorę; odrzucić 
chciwość, zatrzymać miłosierdzie; wzgardzić rozpustą, umiłować czy-
stość. Bo jak na roli swej, jeśli nie wyrzucisz tego co złe, nie potrafisz 
zasadzić dobrego, tak samo i w duszy twej - jeśli nie wykorzenisz cier-
ni i ostów swoich wad, nie będziesz mógł zasadzić nasion świętych 
cnót”. 

Cezary z Arles 
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12. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia: Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie do-

gasi. (Iz 42,3) 
Psalm tygodnia: Ps 147,3-6.11-14a 
Pieśń tygodnia: „Chwal duszo moja Pana…” (584); „Błogosław duszo 

maja Panu…” (580); „Błogosław Panu, o duszo mo-
ja…”  (581) 

Biblijne teksty:  I – Mk 7,31-37; II – Dz 9,1-9(10-20); III – Iz 29,17-24; 
IV – Dz 3,1-10; V – Mk 8,22-26; VI – 1 Kor 3,9-15. 

Myśl przewodnia: Chrystus spełnieniem obietnic Bożych 

 Hasło biblijne 12. Niedzieli po Świętej Trójcy pochodzi z drugiej 
Pieśni o Słudze Pana. „Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie 
dogasi” (zob. Iz 42, 1-4). Przed wiekami nieznany prorok, nazwany 
obecnie Deutero-Izajszem, tymi słowami charakteryzował Sługę Pana, 
któremu poświęcił cztery pieśni. Kościół dostrzega w Słudze Pana 
cechy i przymioty, które na kartach ewangelii znajdujemy w Jezusie 
z Nazaretu. Wcześniej uczynił to autor pierwszej ewangelii synop-
tycznej, który pisze, że w Jezusie spełniły się słowa proroka: „Oto sługa 
mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodoba-
nie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd. Nie będzie się 
spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny 
nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do 
zwycięstwa sprawiedliwości. A w imieniu jego narody pokładać będą nadzie-
ję” (Mt 12,18-21).  
 Niezależnie od tego jak rozumiemy osobę sługi Pana, czy jako hi-
storyczną postać z czasów niewoli babilońskiej narodu izraelskiego, 
czy też jako zapowiedź przyjścia tajemniczej osoby, w której dokona 
się Boży plan zbawienia, musimy stwierdzić, że stoi ona na przełomie 
czasów, czasu oczekiwania i czasu spełnienia nadziei, którą rozbudzali 
prorocy Pańscy. Przykładem prorockiego zwiastowania, zapowiadają-
cego nadejście nowych dni, może być słowo Izajasza, stanowiące tekst 
starotestamentowy, przeznaczony do czytania w 12. Niedzielę po Trój-
cy Świętej (Iz 29, 17-24).  
 Prorocka wizja nowych czasów jest niezmiernie bogata. Zdaje się 
ona nawiązywać do historii rajskiej: „Zaiste, już za małą chwilkę Liban 
przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las”. Jeśli 
weźmiemy jeszcze pod uwagę proroctwo Izajasza z 11. rozdziału, to 
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obraz ten będzie pełniejszy: „I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart 
będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały 
chłopiec je poprowadzi.  Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode 
będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się 
będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę.  Nie 
będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie 
pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze”. Historia podąża 
więc nie ku zagładzie, lecz ku odnowie. Prorocy uczyli patrzeć na 
przyszłość optymistycznie.  
 Starotestamentowy tekst 12. Niedzieli po Trójcy Świętej zapowiada 
przede wszystkim nadejście dni, w których los człowieka się zmieni, 
a jego niedomagania zostaną przezwyciężone. „W owym dniu głusi będą 
słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć, po-
korni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić Świętym Izrael-
skim”. Kościół więc w 12. Niedzielę po Świętej Trójcy poleca czytać 
dwie ewangelie, które zawarte są w drugiej ewangelii synoptycznej, 
a więc u ewangelisty Marka. Mówią one o uzdrowieniu głuchonieme-
go (Mk 7,31-37) i ślepego (Mk 8,22-26). Reakcją na uzdrowienia doko-
nane przez Jezusa jest zdumienie. Żydzi czasów Jezusa stają się 
świadkami wypełnienia zapowiedzi prorockich. Na ich oczach wypeł-
niło się słowo, że ślepi będą widzieć, a głusi słyszeć, dlatego wielu 
z nich mówiło: „Dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i nie-
mi mówią”. Przyjście Chrystusa jest początkiem końca czasów, w któ-
rych wszystko zostanie odnowione. Dzieło odnowienia rozpoczął Je-
zus Chrystus. I chociaż słowo hasła niedzieli brzmi: „Trzciny nadłama-
nej nie dołamie, a lnu tlejącego nie dogasi”, to jednak Jego dzieło jest po-
tężne, wielkie, budzące nadzieję, niosące zbawienie. To dzieło nie zo-
stało zakończone wraz ze śmiercią Jezusa z Nazaretu. Po zmartwych-
wstaniu Ukrzyżowanego Jego dzieło kontynuowali uczniowie Pańscy. 
Jan i Piotr w bramie świątyni spotkali sparaliżowanego, który oczeki-
wał od nich wsparcia materialnego. Wtedy rzekli oni do niego: „Srebra 
i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa Naza-
reńskiego, chodź!”. Boże dzieło zbawienia i odnowienia nie załamało się 
wraz ze śmiercią Chrystusa. Wraz z Jego zmartwychwstaniem związa-
ne zostało z tymi, których powołał, aby byli fundamentem Kościoła 
(zob. Ef 2,20). 
 Chrystus w czasie swojego ziemskiego życia nie szukał rozgłosu. 
Świadkom uzdrowienia głuchoniemego przykazał, aby nikomu o tym, 
co uczynił, nie mówili. Ślepego zaś wziął za rękę i wyprowadził za 
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wieś. Ale kiedy nadszedł odpowiedni czas, kiedy Chrystus przeszedł 
drogą krzyża i powrócił do chwały swojej, polecił, aby zwiastowana 
była Jego ewangelia. Kościół nakazuje nam o tym poleceniu pamiętać. 
Dlatego w 12. Niedzielę po Świętej Trójcy nakazuje czytać słowa 
o spotkaniu Saula, późniejszego apostoła Pawła, ze zmartwychwsta-
łym Chrystusem, wśród których znajdują się te najważniejsze słowa 
dla dalszego życia Pawła: „mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby 
zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela; Ja sam bowiem poka-
żę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego”. Z historii tej nie tylko do-
wiadujemy się jakie zadanie zostało zlecone Pawłowi, ale też jaka jest 
dalsza droga Kościoła. Kościół jest świadkiem Chrystusa w świecie. 
Nie może ugiąć się przed wielkimi tego świata. Musi im stawić odpór, 
a przez swoje świadectwo uczynić instytucje tego świata lepszymi, 
działającymi w duchu ewangelii Jezusa Chrystusa, a więc przyjaznymi 
dla człowieka, głównie tych ludzi, którzy są słabi i potrzebują pomocy 
i wsparcia.  
 Kościół zbudowany jest na fundamencie, którym jest Chrystus. 
Nikt, żaden proboszcz i biskup nie może uważać się za opokę, na któ-
rej budowany jest Kościół. Paweł uważał siebie za współpracownika 
Bożego, za szafarza tajemnic Bożych (1 Kor 4,1). Koryntianom przy-
pominał: „Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, Ŝe 
jest Panem, o sobie zaś, Ŝeśmy sługami waszymi dla Jezusa.” (2 Kor 4,5).   
 I nadal ważne jest apostolskie napomnienie. Każdy niechaj baczy 
na to, jak buduje, „czy …wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, 
z drzewa, siana, słomy”. Nadal ważna jest też apostolska przestroga, że 
w dniu sądu okaże się, z czego budowali słudzy i współpracownicy 
Boży w Kościele Pana. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na fundamencie, 
którym jest Chrystus, „ostoi się, ten zapłatę odbierze; jeśli czyjeś dzieło 
spłonie, ten szkodę poniesie”. 
 Powinniśmy jeszcze raz wrócić do starotestamentowego słowa na 
12. Niedzielę po Trójcy Świętej (Iz 29,17-24). Czytamy w nim także: 
„Tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, ten, który odkupił Abrahama: Jakub nie 
dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego twarz, bo gdy ujrzą wśród siebie 
dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i Świętego Jakubowego będą czcić jako 
Świętego, i będą się bać Boga Izraelskiego. Ci, którzy duchowo błądzili, nabio-
rą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie”. Dzieła Boże muszą 
być ogłaszane, aby chwała Boża była widziana w świecie i aby ci, któ-
rzy duchowo błądzą, nabrali rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjęli 
pouczenie. 
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„I rzekł do Syna: –Litość mam nad dziećmi, które giną...  
Korono moja, pośpiesz tam ku biednym ziemi synom;  
Miażdżące jarzmo z bark ich zrzuć  
I łaskę Swoją na nich zwróć,  
Niech żywot znajdą w Tobie!” 
 

* * *  
„Liczne i wielkie są dobrodziejstwa Boże, które dla zbawienia naszego 
szczodrobliwa i hojna łaskawość Boga Ojca i Chrystusa świadczyła 
i świadczy ustawicznie. Dla ratowania nas i ożywienia Ojciec Syna 
posłał, aby mógł nas odnowić. Posłany Syn zechciał stać się i nazywać 
Synem Człowieczym, aby nam udzielić godności synów Bożych. Uni-
żył się, aby pogrążony w upadku lud podnieść: Zraniony został, aby 
nasze rany uleczyć. Sam usługiwał, aby sługi na wolność wyprowa-
dzić, sam śmierć podjął, aby śmiertelnikom nieśmiertelności udzielić”. 

Cyprian 

„Wszystkim jest ogłoszone: Oto przybytek Boga wśród ludzi! Oto Bara-
nek Boży, który gładzi grzech świata! Oto ten, w którym Bóg twoją bez-
bożność odkrywa, a mimo to dziecięciem swoim ciebie nazywa! Istota 
rzeczy tkwi w tym, czy my to poselstwo tylko słyszymy, czy też nam ono 
trafia do serca, czy uznajemy je za prawdę, a to znaczy: czy my w Jezusie 
widzimy przychodzącego do nas Boga i czy słyszymy Jego głos, przywo-
łujący nas. Gdzie tak się dzieje, tam jest Jezus nie tylko Jezusem z Nazare-
tu, wielkim Świętym, lecz tam doznajemy tego samego uczucia, co Piotr, 
który powiedział: Zaprawdę ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego! Tam 
powie też do ciebie: Błogosławiony jesteś, ciało i krew ci tego nie objawiły, 
lecz Ojciec mój w niebiesiech. Gdzie się to stanie, tam jest Boże Narodze-
nie”. 

Emil Brunner 
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13. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych 

braci moich, mnie uczyniliście. (Mt 25,40) 
Psalm tygodnia: Ps 112,5-9 
Pieśń tygodnia: „Litościwy Jezu nasz…” (826) 
Biblijne teksty:  I – Łk 10,25-37; II – 1 J 4,7-12; III – Mk 3,31-35; IV – 

1 Mż 4,1-16a; V – Mt 6,1-4; VI – Dz 6,1-7. 

Myśl przewodnia: Służyć Bogu, znaczy służyć bliźniemu 

 Na kartach Pisma Świętego opisane są między innymi wydarzenia, 
których się wstydzimy. Bulwersującą i zawstydzającą nas historią jest 
biblijne opowiadanie o zabójstwie Abla (1 Mż 4, 1-16a). Strużka krwi 
przelanej ręką brata, w ciągu biegu historii zmieniła się w rzeki krwi 
niewinnych ludzi. Wiele byśmy uczynili, aby tamta historia się nie 
wydarzyła. Ale to nie zły przykład Kaina działa destrukcyjnie na 
ludzkość, lecz przede wszystkim grzech, który znajduje się w sercu 
każdego człowieka. Skłonność do grzechu, zazdrość i gniew prowadzą 
do łamania przykazania Bożego: „Nie zabijaj!”. Jednakże pytanie Boga: 
„Gdzie jest brat twój Abel?” niepokoi sumienia i zmusza do refleksji. 
Zawarte są w nim inne pytania, często stawiane przez ludzi, wielo-
krotnie powtarzające się w różnej formie i postaci także na kartach 
Biblii, a wśród nich: „Kto jest bliźnim moim?” (Łk 10,29) oraz „Kiedy wi-
dzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo 
chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci?” (Mt 25,44). 
 Duch Boży wzywa Kościół do zastanowienia się nad powyższymi 
pytaniami. 
 Boże pytanie: „Gdzie jest brat twój Abel?” zakłada, że człowiek jest 
odpowiedzialny za swojego brata, bliźniego, drugiego człowieka. Nikt 
nie idzie przez życie sam. Kroczymy razem po drogach tego świata. 
Każdy powinien dostrzegać swojego bliźniego. Nikomu nie powinny 
być obojętne kłopoty i problemy, w które uwikłany jest bliźni. 
 Przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-35) jest 
odpowiedzią na pytanie uczonego w Piśmie: „A kto jest bliźnim moim?”. 
Pytanie uczonego w Piśmie wyrosło z przekonania funkcjonującego 
w czasach Jezusa, że dla Żyda bliźnim jest tylko drugi Żyd. Według fa-
ryzeuszy poganie i Samarytanie byli niegodni przyjaźni i serdeczności. 
Jezus, chociaż powiedział: „Jestem posłany tylko do owiec zaginionych 
z domu Izraela” (Mt 15,24), to jednak nie czynił różnicy  między „poboż-
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nymi” faryzeuszami a „grzesznymi” celnikami, Żydami a Grekami. Dla-
tego apostoł Paweł pisał, że w Chrystusie Jezusie nie ma Żyda i Greka, 
mężczyzny i kobiety, wolnego i niewolnego, co znaczy, że przed obli-
czem Boga wszyscy ludzie są sobie równi. Każdy dla każdego jest 
bliźnim, bratem i siostrą. Bóg nieustannie pyta nas: „Gdzie jest brat 
twój?” 
 W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie Jezus nie tylko pod-
dał krytyce pobożność zakonną, ale wskazał na wzór postępowania 
człowieka, który zapomniał o urazach i śpieszył z pomocą człowieko-
wi jej potrzebującemu. Przykazanie miłości jest ponad wszelkie prze-
pisy dotyczące czystości rytualnej i sprawowania kultu. Wszelkie dzia-
łanie człowieka powinno jemu być podporządkowane. Miłość znosi 
podziały. Przekracza granice etniczne, społeczne i religijne. Rozmawia-
jący z Jezusem uczony w Piśmie uznał pierwszeństwo przykazania 
miłości przed wszystkimi przepisami prawa, lecz jego faryzejska po-
bożność stawiała bariery. Dlatego pytanie zakonoznawcy: „Kto jest 
bliźnim moim?” (Łk 10,29), należy do tej samej kategorii, co pytanie Kai-
na: „Czyż jestem stróżem brata mego?” (1 Mż 4,9). 
 Z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie wyrosło wielkie dzie-
ło diakonii. Wyznawcy Jezusa Chrystusa wcześnie uświadomili sobie 
potrzebę niesienia pomocy biednym, chorym i opuszczonym. W Ko-
ściele Bożym w Jerozolimie powołano sześciu mężczyzn, których na-
zywamy diakonami. Wyznaczeni przez Kościół w Jerozolimie i wy-
święceni przez apostołów mężczyźni pełni Ducha Świętego, mieli 
usługiwać przy stołach (Dz 6,1-7). Wielkie zakłady misji wewnętrznej, 
jak np. w Betel, Dzięgielowie itd. są odpowiedzią na wezwanie Jezusa: 
„Idź, i ty czyń podobnie!”. Wolą Bożą jest, aby chrześcijanie nieśli pomoc 
ludziom potrzebującym ratunku, opieki i wsparcia. Kościół powołany 
jest do diakonii, służby w świecie, w którym ciągle ludzie padają ofia-
rą złego. Jedynie ci, którzy posłuszni są woli swojego Ojca Niebie-
skiego, należą do rodziny Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział: 
„Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką” (Mk 3, 
35). 
 W wielu krajach opiekę socjalną nad ludźmi samotnymi, chorymi 
i potrzebującymi pomocy przejęło państwo. Ale pionierem tej pracy 
był Kościół. Pomimo przejęcia opieki nad ludźmi opuszczonymi, upo-
śledzonymi i chorymi przez rządy wielu krajów, to jednak chrześcijań-
skie Kościoły nie mogą zrezygnować z kontynuowania samarytańskiej 
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służby. Jeśli chcą być posłuszne woli Bożej, muszą wiele uwagi poświę-
cić diakonii.  
 Kościół, wyznawcy Jezusa Chrystusa są przedmiotem miłości Bo-
żej. Obdarowani miłością, miłością winni na nią odpowiedzieć. Miłość, 
poświęcenie, służba, niesienie pomocy bliźniemu jest znakiem wiary, 
która – jak pisze apostoł Paweł – powinna być czynna w miłości (por. 
Ga 5,6). Miłość jest też znakiem nowego życia. Apostoł Jan napomina 
nas: „Miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, 
z Boga się narodził i zna Boga… Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka 
w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości” (J 4, 7.12) 
 Kto nie udziela pomocy potrzebującemu, popełnia grzech za-
niedbania (por. Jk 4, 17). Wierzący chrześcijanin powinien być zawsze 
świadomy tego, że nie tylko jest to grzech zaniedbania wobec bliźnie-
go, lecz także wobec Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa, który często do 
nas przychodzi w postaci biednego, ubogiego i potrzebującego czło-
wieka. W mowie o sądzie ostatecznym Pan Jezus powiedział: „Cokol-
wiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie uczy-
niliście” (Mt 25, 40.44). Usługując i niosąc pomoc bliźniemu okazujemy 
miłość naszemu Zbawicielowi. 

„Ty, coś Synem Bożym jest, Zbawco mój jedyny! 
Dla zbawienia mego śmierć zniosłeś sam bez winy. 
Nie miałże bym przeto chcieć, Jezu mój dla Ciebie 
Bliźnim moim pomoc nieść w ciężkiej ich potrzebie”. 

 
* * *  

„Drogi człowiecze, jeśli chcesz osiągnąć prawdziwą pobożność, którą 
uzna Bóg, to musisz całkowicie zwątpić w siebie i ufać jedynie Bogu, 
musisz całkiem i bez reszty oddać się Chrystusowi i przyjąć Go, tak, 
by wszystko, co On ma, było twoim, a co twoje było Jego. Gdyż tak 
wznosisz się do życia w Bożej miłości i stajesz się zupełnie innym 
człowiekiem, narodzonym na nowo, i nawraca się wszystko, co jest 
w tobie. I będziesz miał wielką ochotę do życia w czystości, jak przed-
tem miałeś do życia w nieczystości i tak będzie ze wszystkimi namięt-
nościami i skłonnościami. Ale musimy też zważać, byśmy, gdy czuje-
my w sobie grzeszne skłonności i że nie jesteśmy jeszcze tak czyści, jak 
byśmy bardzo chcieli, nie popadli w zwątpienie. Tego brudu nie wy-
mieciesz, gdyż jesteśmy tu w ciele i krwi”  

Marcin Luter 



14. Niedziela po Trójcy Świętej  

 214 

14. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia: Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich 

dobrodziejstw jego!. (Ps 103,2) 
Psalm tygodnia: Ps 146 
Pieśń tygodnia: „Nie puści Boga swego…”  (687) 
Biblijne teksty:  I – Łk 17,11-19; II – Rz 8,(12.13)14-17; III – Mk 1,40-

45; IV – 1 Tes 1, 2-10; V – 1 Mż 28,10-19a; VI – 1 Tes 5, 
14-24. 

Myśl przewodnia: Dziękczynienie w Duchu Świętym za dary Boże 

 Teksty biblijne na 14. Niedzielę po Trójcy Świętej zawierają szereg 
wątków, które niełatwo ze sobą połączyć i podporządkować jednej 
myśli przewodniej. W pewnym sensie łączy je hasło biblijne niedzieli, 
wzywające do pamiętania o wszystkich darach Bożych, które otrzymu-
jemy w życiu, ale jednak w sposób niewystarczający, bowiem mowa 
w biblijnych czytaniach, także o niedostatkach ludzkiego życia, o życiu 
według Ducha i  obietnicach Bożych. Propozycja myśli przewodniej: 
„Dziękczynienie w Duchu Świętym za dary Boże” wydaje się być od-
powiednia.  
 Ewangelie (Łk 17,11-19; Mk 1,40-45) mówią o uzdrowieniu trędo-
watych. Trąd, często występujący w starożytności na Bliskim Wscho-
dzie, był wielkim nieszczęściem, bowiem nie tylko stanowił zagrożenie 
dla życia, ale był powodem eliminacji dotkniętych trądem z życia spo-
łecznego. Trąd oddzielał chorych od społeczności życia z innymi 
ludźmi, jak grzech oddziela nas od społeczności z Bogiem. Trędowaci 
byli skazani na powolne umieranie z dala od swoich domów i rodzin. 
Nie mogą więc być zaskoczeniem dla nas ewangeliczne historie, 
w których mowa o prośbie trędowatych, aby Jezus z Nazaretu, mający 
sławę uzdrowiciela, oczyścił ich i przywrócił im normalne życie. 
Ewangelista Marek pisze o trędowatym, który z pokorą podszedł do 
Jezusa i prosił: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. To nie natarczywe 
wołanie o pomoc, lecz zaufanie do Jezusa, że w litości swojej nie od-
mówi pomocy. Łukasz zaś mówi o dziesięciu trędowatych, którzy 
z daleka wołali: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami”. Co łączy te dwie 
ewangeliczne historie? Łączy nie tylko przekaz o pomocy udzielonej 
chorym przez Jezusa, ale także dwa polecenia: „Idźcie, ukażcie się kapła-
nom” oraz „Idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką 
nakazał Mojżesz”. Polecenia te świadczą wymownie, że Jezus nie był 
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burzycielem istniejącego porządku religijnego i prawa, które obowią-
zywało w Izraelu (por. Mt 5,17).  
 Wszyscy zostali uzdrowieni, ale nie wszyscy podporządkowali się 
poleceniu Jezusa. Dziewięciu trędowatych udało się do kapłana, aby 
otrzymać świadectwo uzdrowienia. Nie popełnili oni nic karygodnego 
i niewłaściwego. Ale jednak Jezus zapytał, kiedy jeden z uzdrowio-
nych natychmiast przyszedł do Jezusa i dziękował Mu za uzdrowienie, 
a był to cudzoziemiec: „Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie 
jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bo-
gu, tylko ten cudzoziemiec?” Nie był on poddany prawu Mojżeszowemu, 
przeto nic nie krępowało jego woli. Jezus doskonale o tym wiedział, 
ale przez swoje pytanie chciał powiedzieć, że przecież Ten, który 
uzdrowił jest większy aniżeli Mojżesz. Kiedyś Jezus powiedział: „Mę-
żowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego 
potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj 
więcej niż Jonasz. Królowa z Południa stanie na sądzie wraz z tym pokole-
niem i potępi je; bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, 
a oto tutaj więcej niż Salomon” (Mt 12,41.42; por. Hbr 3,1-3).   
 Jezus był nie tylko uzdrowicielem, był przede wszystkim darem 
Boga dla ludzi. W Jezusie darowane są nam prawdziwe skarby. Pa-
triarcha Jakub otrzymał w Betel obietnicę: „A oto Jam jest z tobą i będę cię 
strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej 
ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem”. Na 
miejscu, na którym otrzymał obietnicę, położył kamień, aby je upa-
miętnić. Tu, w Betel powstało też później sanktuarium, w którym od-
dawano cześć Bogu. W Chrystusie została nam dana znacznie większa 
obietnica. W Chrystusie staliśmy się dziećmi Bożymi. Duch Boży 
o tym zaświadcza, apostoł Paweł bowiem pisze: „Duch świadczy wespół 
z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzi-
cami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem 
z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli”.  
 To, że jesteśmy dziećmi Bożymi nie jest naszą zasługą. O tym zade-
cydował wolny wybór Boży. „Umiłowani – pisze Wielki Apostoł – przez 
Boga, że zostaliście wybrani, gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, 
doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, 
i z wielką siłą przekonania”.  
 Dziecięctwo Boże zobowiązuje. Dzieci Boże nie mogą żyć według 
ciała. Ich powołaniem jest życie w Duchu Świętym. Jeśli Duchem 
sprawy ciała umartwiamy, żyć będziemy. Jako wybrani, jesteśmy po-
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wołani „aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna jego 
z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nad-
chodzącym gniewem Bożym”.  
 A co znaczy służyć Bogu żywemu? Paweł odpowiada na to pytanie 
w słowach: „Napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzy-
mujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt 
nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawza-
jem i wszystkim. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszyst-
ko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem 
was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, 
co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie”.  
 Żyjący według Ducha mają zapewnienie pokoju. „A sam Bóg pokoju 
niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech 
będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa” 
Zwiastowanie pokoju jest zapowiedzią zbawienia: „O jak są pełne 
wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, 
zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój 
Bóg zaczął królować” (Iz 52,7; por. 57,19).  

„Dziękuję Ci, zbawienia słońce, za złoty światła twego żar, 
Za zdroje łaski Twej żywiące i nieprzebrany szczęścia dar. 
O usta złote, dzięki wam, że przez was życie mam”. 
 

* * *  
„Biada duszy, jeśli zabraknie jej Chrystusa, który uprawia ją starannie, 
aby mogła wydać dojrzałe owoce ducha, bo opuszczona, pełna cierni 
i chwastów, zamiast przynosić owoce, zostanie wydana na spalenie, 
i zginie. Biada duszy, w której nie mieszka Chrystus! Porzucona, wy-
daje zepsutą woń pożądliwości i staje się przytuliskiem wad”.  

Makary Egipcjanin 

„Dobra, które mamy od Boga, spływały z jednego na drugiego, aby 
stały się wspólne, aby każdy przywdział na siebie postać swego bliź-
niego, zachowując się tak, jak gdyby sam był na jego miejscu. Dobra te 
spływały i spływają na nas z Chrystusa, który naszą postać przywdział 
na siebie, jakby to On był tym, czym my jesteśmy. A z nas spływają one 
na tych, którzy ich potrzebują tak, iż zarówno moją wiarę, jak i moją 
sprawiedliwość powinienem położyć przed Bogiem dla zakrycia i prze-
błagania grzechów bliźniego”.  

Marcin Luter 
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15. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia: Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma 

o was staranie. (1 P 5,7) 
Psalm tygodnia: Ps 127,1.2 
Pieśń tygodnia: „O Panie, jako zechcesz …” (691); „Kto los swój 

złożył w ręce Boga…” (680) 
Biblijne teksty:  I – Mt 6,25-34; II – 1 P 5,5c-11; III – Łk 18,28-30; 

IV – Ga 5,25.26; V – Łk 17,5.5; VI – 1 Mż 2,4b-
9(10-14)15. 

Myśl przewodnia: W Duchu Świętym wolni od troski 

 Troska jest nieodłącznym towarzyszem ludzkiego życia. Ze wzglę-
du na zależność człowieka od ziemi, jego naturalnego środowiska, 
posiada ona wymiar doczesny i ziemski. Bóg – jak mówi o tym historia 
biblijna – umieszczając człowieka w ogrodzie Eden, polecił mu, aby go 
uprawiał i strzegł. Praca pierwszych ludzi była radosnym włączeniem 
się w Boże dzieło stworzenia, błogosławioną, niczym nie skażoną tro-
ską o naturalne środowisko. Dopiero po upadku człowieka, wraz z krze-
wieniem się grzechu, praca stawała się coraz bardziej ciężka i niezno-
śna, a dotychczas błogosławiona troska o stworzenie została skażona, 
pełna lęku i niepewności o byt i przyszłość.  
 Bóg w Chrystusie Jezusie stwarza nowego człowieka. W Chrystusie 
wszystko staje się nowe (por. 2 Kor 5, 17). Człowiek wszczepiony 
w Chrystusa, przeobrażony zostaje na Jego obraz. Bóg uwalnia czło-
wieka od troski pełnej niepokoju i niepewności o jutro i doczesne ży-
cie. Dlatego Jezus, rozpoczynając swoją działalność, proklamował na-
dejście Królestwa Bożego (por. Mk 1, 15) i napominał uczniów swoich: 
„Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani 
o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś 
więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? (...) Tego wszystkiego poganie szuka-
ją; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 
Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne 
będzie wam dodane” (Mt 6, 25.32.33). Jedyną troską, która powinna na-
pełniać serce wierzącego, powinna być troska o Królestwo Boże i jego 
sprawiedliwość. Bóg i Ojciec nasz wie najlepiej co jest nam potrzebne 
do zachowania życia. Opatrzność Jego czuwa nad całym stworzeniem, 
małymi wróbelkami i liliami polnymi. Wszystko karmi i przyodziewa. 
Uczniowie Jezusa powinni się uwolnić od troski o codzienny byt, 
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a zwrócić swe serce ku nieprzemijającym wartościom. Nie oznacza to, 
że chrześcijanin powinien przestać pracować, że może zapomnieć 
o zimowym płaszczu dla swoich dzieci i o zabezpieczeniu dachu swo-
jego domu, itp. Ciągle obowiązuje Boży nakaz pracy. Praca jednak nie 
może być celem samym w sobie. Wszystko winno być podporząd-
kowane budowaniu sprawiedliwości Królestwa Bożego. 
 Dopóki żyjemy w wymiarze czasu nieustannie z większym lub 
mniejszym nasileniem, serca nasze ogarnia troska o rzeczy doczesne. 
Dlatego apostoł Piotr napomina, abyśmy wszystkie troski dnia po-
wszedniego złożyli na Boga. Pisząc „Wszelką troskę swoją złóżcie na nie-
go, gdyż On ma o was staranie” (1 P 5,7), nakazuje nam przeanalizować 
naszą sytuację, możliwości i szanse w walce z otaczającym nas złem. 
Nie możemy lekceważyć niebezpieczeństwa zagrażającego nam ze 
strony diabła, ojca pychy i kłamstwa. Chrześcijanin przeto powinien 
być zawsze trzeźwy i czujny, gotowy w każdej chwili dać odpór złe-
mu. W walce ze złem nie może liczyć jedynie na swoje siły. Złożyć 
swoje troski na świętego Boga, znaczy zaufać Jemu i w Jego ręce złożyć 
swoje życie. Taka postawa wypływa z pewności wiary, że Bóg jest po-
nad wszystkim i miłością swoją obdarza każdego człowieka. Ucznio-
wie Jezusa świadomi byli tego, że jedynie w wierze mogą przezwycię-
żyć napierające na nich zło i uwolnić się od wszelkiej ziemskiej troski. 
Dlatego prosili Jezusa: „Przydaj nam wiary” (Łk 17,5). Nie wydaje się, 
aby Pan Jezus na tą prośbę uczniów zareagował od razu i napełnił ich 
serca niezłomną wiarą. Dostrzegamy w życiu uczniów wzrost wiary, 
załamania i zachwiania. Przeraziło ich widmo krzyża ich Nauczyciela. 
Ostatecznie jednak wytrwali do końca w swojej wierze w Jezusa jako 
Pana i Chrystusa. Ale Jezus na prośbę uczniów o wiarę odpowiedział: 
„Jeślibyście mieli wiarę jak ziarnko gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: 
wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was” (Łk 17,6). 
Nie chodzi o to, aby uczniowie zaczęli na nowo organizować stwo-
rzony przez Boga świat, lecz aby świadomi byli, że dla człowieka wie-
rzącego wszystko jest możliwe i osiągalne. Wiara jednak nie jest na 
pokaz, do zademonstrowania przed bliźnimi, ani też, aby przy jej po-
mocy czynić cuda. Bóg daje nam wiarę, abyśmy w niej mogli wziąć 
z ręki Boga dary, które o własnych siłach nie jesteśmy w stanie osią-
gnąć. Nie możemy liczyć, że dzięki wierze otrzymamy od Boga jakieś 
szczególne dobra ziemskie. Chrystus na słowa Piotra: „Oto my opuścili-
śmy co było nasze, a poszliśmy za tobą” (Łk 18,25) odpowiedział: „Zapraw-
dę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy 
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braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian 
daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego” (Łk 
18,29.30). Tu i w czasie obecnym wierzący otrzymuje przede wszystkim 
możność życia w Bożej rodzinie, której członkowie są związani nie wię-
zami krwi, lecz łączy ich wiara w Jezusa Chrystusa (por. Mk 3,31-35). 
 Zrzucenie z siebie troski o codzienny byt, zaufanie Bogu i oczeki-
wanie wyłącznie na Jego pomoc, można także opisać jako życie według 
Ducha. Życie według ciała, to życie w chciwości, pysze, zazdrości itp., 
a więc życie pełne troski. Chciwość, pycha i zazdrość powodują uwikła-
nie się człowieka w troskę o wiele ziemskich spraw, tak, że brnie on co-
raz dalej i głębiej w bagno grzechu i nieprawości. Dlatego apostoł Paweł 
napomina: „Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie 
bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdrosz-
cząc” (Ga 5,25.26). Życie według Ducha, to życie wolne od troski, która 
paraliżuje. Życie według Ducha, to życie w Duchu Świętym, ono prze-
jawia się w nieustannym ujarzmianiu swojego gnuśnego ciała, skorego 
do lenistwa, swarów, egoizmu i wywyższania się nad innych. Życie 
w Duchu Świętym jest przynoszeniem owoców wiary ku chwale Boga, 
działaniem i dzieleniem się darami materialnymi i duchowymi z bliźnimi. 
Apostoł Paweł przeto prosi: „Wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, 
abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taką powinna 
być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się prze-
mieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą 
Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,1.2). 

„Daj, abym wiernym był i praw, polegał na Twym słowie; 
Od grzechu mnie i fałszu zbaw,  daj mi ducha zdrowie. 
Weź, Panie, mnie w opiekę Swą od złego ustrzeż duszę mą  
I prowadź mnie przez życie”. 

 
* * *  

 „Nie troszczcie się! Jeśli jednak spotka was coś, co może wam przy-
sporzyć trosk, jak zresztą być musi, gdyż na świecie będziecie mieć 
wiele zgorszeń, to nie dajcie się przez troskę pokonać, jak wielką by 
ona nie była, ale pozostawcie ją i udajcie się z modlitwą i błaganiem do 
Boga, prosząc go, by uczynił z nią to wszystko, co wy zamierzacie 
uczynić. I czyńcie to, dziękując, że macie takiego Boga, który troszczy 
się o was i któremu możecie powierzyć wszystkie wasze troski”. 

Marcin Luter 
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16. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia: Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność 

na jaśnię wywiódł przez ewangelię.  (2 Tm 1,10) 
Psalm tygodnia: Ps 68,4-7a.20.21 
Pieśń tygodnia: „Co Bóg mój chce…” (664); „Tyś Chryste życiem 

moim…”  (944) 
Biblijne teksty:  I – J 11,1(2)3.17-27(41-45); II – 2 Tm 1,7-10; III – Tr 3, 22-

26.31.32; IV – Dz 12,1-11; V – Łk 7,11-16; VI – Hbr 10, 
35.36(37.38)39. 

Myśl przewodnia: Chrystus śmierć zniszczył 

 Życie człowieka znajduje się w ręku Boga. Anna, matka Samuela 
modliła się w świątyni: „Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia, 
Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza, Pan zuboża, ale i wzbo-
gaca, Poniża, ale i wywyższa” (1 Sm 2,6.7). Bóg, który z nicości wy-
wiódł wszystkie byty (Rz 4,17), wyprowadza człowieka z ciemności 
grzechu i otchłani śmierci i w Chrystusie czyni go nowym stworze-
niem (2 Kor 5, 15). To jest myśl przewodnia 16. Niedzieli po Trójcy 
Świętej, której hasło wskazuje na zbawcze dzieła Boga dokonane w Sy-
nu Jego, Jezusie Chrystusie.  
 Starotestamentowe czytanie liturgiczne przywodzi na myśl znisz-
czenie dokonane przez Babilończyków w 587 roku przed Chr. Autor 
Trenów na zgliszczach Jerozolimy ubolewa nad losem Izraela. Gruzy 
świątyni, znaku obecności Boga pośród ludu, nie przykrywają jednak 
całkowicie jego spojrzenia na Boga. Pamięta on dawne znaki i dowody 
łaski i wierności Boga. Bóg nie może gniewać się na wieki, wszak miło-
sierdzie Jego nie ustaje. Wszystko może rozsypać się w proch, ale Bóg 
pozostanie niezmienny (Tr 5,19). Autor Trenów nakazuje czekać na nowe 
znaki łaski Bożej, na zbawienie i odrodzenie sponiewieranego ludu. Po 
kilkudziesięciu latach oczekiwania na ten dzień, prorok Pański z pewną 
niecierpliwością będzie apelował do Boga: „Dlaczego dopuściłeś Panie, że 
zboczyliśmy z twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed tobą? 
Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na twoje sługi, na plemiona, które są 
twoją własnością! Dlaczego bezbożni wkroczyli do twojej świętości , nasi nie-
przyjaciele podeptali twoją świątynię?” (Iz 63,17.18). 
 Dobroć i wierność Boga objawia się nieustannie. Kto ufa Bogu, te-
mu Bóg okazuje łaskę i miłosierdzie. Obrazem miłosiernego, ojcowskie-
go serca Boga jest Chrystus (M. Luter). W Jezusie Chrystusie obietnica 
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zbawienia stała się rzeczywistością. Kto znajduje się w bliskości Syna 
Bożego dostrzega ustępujące granice między tymi, którzy uważali się 
za sprawiedliwych i doskonałych (faryzeusze) a tymi, którzy przez 
doskonałych uważani byli za wielkich grzeszników niegodnych zmi-
łowania (Łk 7, 36-47). Więzy śmierci zostały rozwiązane. Kiedy Jezus 
stanął przy trumnie młodzieńca z Nain, powiedział: „Młodzieńcze, tobie 
mówię: Wstań”, a do zapłakanej matki: „Nie płacz”. Chrystus stojąc przy 
grobie swojego przyjaciela Łazarza, zawołał: „Łazarzu, wyjdź!”, a on 
chociaż mając nogi i ręce powiązane opaskami, wyszedł żywy z czelu-
ści grobu. Na oczach wielu, głównie Marty spełniła się jej nadzieja 
wyrażona słowami: „Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu 
w dniu ostatecznym”.  
 Granice między życiem a śmiercią, chociaż ciągle jeszcze dostrze-
galne, w Chrystusie zacierają się, wszak On powiedział o sobie: „Jam 
jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć bę-
dzie”. W Jezusie Chrystusie dla wierzących eschatologiczna przyszłość 
staje się teraźniejszością. Nie tylko nadchodzi godzina, że umarli usły-
szą głos Syna Bożego (J 5,28), ale ci, którzy głosu Jego słuchają, mają 
żywot w sobie i przejdą z śmierci do żywota (J 5,24). 
 W Ewangelii św. Jana słowo życie zaopatrzone jest często w predykat wie-
czny (np. J 12,49; 16, 3). Ewangelista Jan nie czyni różnicy pomiędzy po-
jęciem życia a życia wiecznego, życie bowiem jest darem eschatologicznym, 
urzeczywistniającym się w Synu posłanym przez Ojca. Jezus jest darem 
życia i to w sensie absolutnie jedynym. „Jak bowiem Ojciec ma żywot sam 
w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie” (J 5, 26). Już w prologu do 
czwartej ewangelii zostało powiedziane, że w Słowie, które było u Boga 
i było Bogiem, jest życie (J 1, 4). Niepojęta, leżąca poza sferą  wszelkiego do-
świadczenia świadomość Jezusa i Jego przekonanie o swoim jedynym, 
niepowtarzalnym statusie wobec Ojca, tłumaczą wszystkie Jego roszczenia, 
szczególnie te, w których definiuje się jako życie. Na tle starotestamento-
wego objawienia musiało to budzić oburzenie i gniew faryzeuszów i uczo-
nych w Piśmie. Według nich bowiem dawcą i źródłem życia jest jedynie 
Jahwe. Przez zdecydowane samookreślenie swojego boskiego stanu posia-
dania, Jezus uzyskał najpełniejsze określenie siebie jako zbawczo czynnej 
obecności Boga. I temu dał wyraz wyprowadzając z grobu Łazarza.  
 Chrześcijanin przez swoją wiarę zespolony z Chrystusem przez 
Chrystusa zostaje z łaski Boga obdarowany duchem mocy i miłości. 
Przysposobiony zostaje do służby dla ewangelii o zbawieniu, z którą 
często związane jest cierpienie. Ale tych, których Bóg powołał do gło-
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szenia ewangelii nie opuści i nie pozwoli im zwątpić w sens swojego 
powołania. Historia apostoła Piotra utwierdza nas, że ludzka złość 
i nienawiść nie może odłączyć nas od miłości Bożej, która jest 
w Jezusie Chrystusie (Rz 8,35-39). Apostoł świadom tego powiada: 
„Teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki He-
roda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski”. Pan kieruje losem 
i krokami swoich wiernych, tak że nie upadają, ale nabierają mocy 
i składają żywe świadectwo o swojej wierze w Chrystusa, który prze-
prowadza z śmierci do życia wiecznego.  
 W służbie ewangelii niezbędna jest wytrwałość. Nie jest ona z nas, 
lecz z Boga, bo wszystko co służy zbawieniu ma swoje źródło w Bogu. 
A słudzy ewangelii nie są z tych, „którzy się cofają i giną, lecz z tych, 
którzy wierzą i zachowują duszę”. A czas upływa i zbliża się chwila wy-
pełnienia obietnicy powtórnego przyjścia Chrystusa, w której śmierć 
całkowicie zostanie przezwyciężona. „A jednak Chrystus został wzbu-
dzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem 
przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwych-
wstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie 
wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chry-
stus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, potem nastanie 
koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwie-
rzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy 
wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona 
będzie śmierć” (1 Kor 15,20-26). 

„Dnia trzeciego wstał Zbawiciel, 
W rannej porze, już o świcie. 
Z cieni grobu wywiódł życie”.  

 
* * *  

„Nie wiem, dokąd pójdę po śmierci, odchodzę, nie widząc i nie przeczuwając 
nic. Polecam się jednak temu, który w psalmie powiedział: Zrzuć na Pana 
brzemię swoje, a On cię podtrzyma! (Ps 55,23). Z tym umieram, gdyż 
wiem, że On by nie skłamał. Lecz skoro wiara ma życie i nie widzi go, 
a nawet nie widzi żadnego przeciwieństwa, to skąd ona to wie? Tylko 
stąd, że Bóg powiedział, że nie wypuści ze swej ręki tych, co mu zaufa-
li”. 

Marcin Luter 
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17. Niedziela po Trójcy Świętej  
Hasło tygodnia: Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. (1 J 5, 

4) 
Psalm tygodnia: Ps 25,8-15 
Pieśń tygodnia: „Kto chce niech szuka innych dróg…” (638) 
Biblijne teksty:  I – Mt 15,21-28; II – Rz 10,9-17(18); III – Mk 9,17-27;  

IV – Iz 49,1-6; V – J 9,35-41; VI – Ef 4,1-6. 

Myśl przewodnia: Zwycięska wiara 

 Biblijne teksty przeznaczone na 17. Niedzielę po Świętej Trójcy kon-
centrują nasze myśli wokół wiary, bez której nie można podobać się 
Bogu, albowiem  „kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje 
i że nagradza tych, którzy go szukają” (Hbr 11,6). 
 Czym jest wiara?  
 Wiara w Starym Testamencie niewiele miała wspólnego z jakąkol-
wiek spekulacją intelektualną. Wierzyć – w rozumieniu Starego Testa-
mentu – nie znaczy myśleć coś o Bogu, lecz wierzyć w Boga, ocze-
kiwać czegoś od Niego i być pewnym tego, że On działa. Wiara jest 
oddaniem się pod opiekę Boga, Jego zbawczego ramienia, niesieniem 
przez samego Boga: „Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem 
was na skrzydłach orlich i przywiodłem do siebie” (2 Mż 19,4). Wiara w No-
wym Testamencie nabrała wymiaru chrystologicznego, bowiem po 
przyjściu Chrystusa wiara koncentruje się na Chrystusie, który został 
posłany przez Ojca, abyśmy wierząc w Niego mieli życie wieczne.  
 Biblijny tekst ze Starego Testamentu jest tzw. pieśnią o Słudze Pana. 
Słowa Sługi Pana: „Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody! 
Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu”, dają 
nam wiele do myślenia i budzą w nas refleksję nad naszym zbawie-
niem. Działalność Sługi Pana, jak głosi jego świadectwo nie ograniczy 
się tylko do zbawienia „plemion Jakuba”. Poselstwo jego będzie skiero-
wane do „dalekich narodów”. Będzie ono miało charakter uniwersalny. 
Dla partykularnie i nacjonalistycznie myślących Żydów, taka działal-
ność przyszłego Sługi Pana była czymś niepojętym, a być może nawet 
gorszącym. 
 Sługa Pana w swoim świadectwie o sobie powiada, że Bóg „uczynił 
moje usta ostrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie 
strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie schował”. Sługa Pana ma więc być 
narzędziem w ręku Boga, a Bóg będzie nim rozporządzać i używać go, 
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jak waleczny wojownik miecza i strzały. Słowa Sługi Pana będą ostre 
jak miecz i jak gładka strzała, która dosięgnie i ugodzi każdego. 

 Wierzymy, że owym Sługą Pana, o którym wieszczył prorok cza-
sów niewoli babilońskiej niewoli, jest Jezus Chrystus, którego Bóg 
posłał i Jemu powierzył do wykonania wielkie dzieło i zadanie. Skła-
nia nas to więc do pogłębienia naszej wiary w Jezusa Chrystusa i w Je-
go zbawcze dzieło. Sprawa Jezusa Chrystusa, to nie sprawa jakiegoś 
człowieka z Nazaretu, lecz wielka i święta sprawa Boża. Wierząc 
w Chrystusa, wierzymy więc Bogu i akceptujemy Jego zbawcze posta-
nowienia względem nas. Pan Jezus powiedział: „Kto wierzy we mnie, nie 
we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał” (J 12,44).  
  Trzy ewangelie (Mt 15, 21-28; Mk 9, 17-27; J 9, 35-41) opisują różne 
relacje między ludźmi a Chrystusem. Za każdym razem są to relacje 
w sferze wiary. Kobieta kananejska z okolicy Tyru i Sydonu prosiła 
Chrystusa o pomoc dla chorej córki. Jezus jakby nie słyszał prośby tej 
kananejskiej kobiety, jakby zapomniał, że Sługa Pana – według proroka 
– został ustanowiony także światłością dla pogan, a jego zbawienie 
miało sięgać „aż do krańców ziemi”. W istocie jednak chodziło Jezusowi 
o próbę wiary matki chorego dziecka. Silna była jej wiara w Jezusa, 
jako mającego moc nad wszelkimi chorobami. Zniosła nawet pewne 
upokorzenie („Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom”), dlatego 
Jezus uzdrowił dziecko owej kananejskiej kobiety i powiedział do niej 
„Niewiasto, wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz”. 
 Także próbie została poddana wiara ojca, który przyprowadził 
swojego syna do uczniów, aby go uzdrowili, a następnie do samego 
Jezusa. Uczniowie byli bezsilni, bo jak to wynika ze słów Jezusa, słaba 
i niewielka była ich wiara. Ojciec dziecka prosił Jezusa: „…jeżeli coś 
możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam”. A Jezus na te słowa odpowie-
dział: „Co się tyczy tego: Jeżeli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla 
wierzącego”. Reakcja ojca była natychmiastowa: „Wierzę, pomóż niedo-
wiarstwu memu”. Wielkość wiary ojca wyraziła się w przyznaniu do 
słabości w wierze. Wielkość wiary nie wyraża się w wielkich słowach, 
lecz w pokorze i szukaniu pomocy dla umocnienia swojej wiary 
 Słowa z  rozdziału Ewangelii św. Jana pokazują nam jak wiara w Je-
zusa, jako Tego, który ma moc z góry (Mt 7, 29; Mk 1, 22), przeradzała 
się w wiarę w Jezusa Chrystusa, jako Syna Człowieczego, przyobieca-
nego przez Boga. Początkowo nie potrafiono w Jezusie z Nazaretu 
zobaczyć Syna Człowieczego, bo i  Jezus tego nie ułatwiał, ale komu 
Jezus chciał otworzyć oczy, temu zostały one otwarte. „Przyszedłem na 
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ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się 
ślepymi” – powiedział Jezus. Wszelki początek wiary jest w Bogu, w Chry-
stusie i w Duchu Świętym. Wiara jest ze słuchania słowa Bożego. „Wia-
ra tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe”. Bez słu-
chania słowa Bożego, nie może się w sercu człowieka zrodzić wiara, 
dlatego Chrystus powołał sobie uczniów, aby oni, gdy Chrystus wszyst-
ko wypełni przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpie-
nie, głosili ewangelię. Ewangelia nie może być ogłoszona światu bez 
tych, którzy do dzieła zwiastowania dobrej nowiny zostali powołani. 
Apostoł Paweł pytał: „Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? 
A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma 
tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani?”. Dla 
wiary i dla zbawienia wierzących powołany został urząd zwiastowa-
nia słowa Bożego. 
 Wiara nie jest czymś, co da się szczelnie zamknąć w sercu. Wiara 
chce oddychać, a powietrzem dla niej jest słowo Boże, z którego czer-
pie siły i spotkanie z bliźnim, któremu chce służyć świadectwem. 
Człowiek wierzący chce się dzielić z drugim człowiekiem, wyznawać, 
że Jezus jest Panem. Kto wierzy w Jezusa w sercu swoim i ustami wy-
znaje, że jest On Panem, ten zbawiony będzie. Apostoł Paweł przypo-
mina słowa, które wielokrotnie znaleźć można w Starym Testamencie: 
„Kto wzywa imienia Pańskiego będzie zbawiony”. W Starym Testamencie 
chodziło o wzywanie imienia Bożego Jahwe, ale w Nowym Testamen-
cie chodzi zawsze o wzywanie imienia Jezusa Chrystusa, naszego 
Zbawiciela. Apostoł Piotr w kazaniu w dzień zstąpienia Ducha Świę-
tego na uczniów Pańskich, powiedział: „Każdy, kto będzie wzywał imie-
nia Pańskiego, zbawiony będzie” (Dz 2,21). Nieco później zaś, w innym 
przemówieniu zwrócił się do Żydów w słowach: „To niech wam wszyst-
kim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu 
Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg 
wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest 
owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem 
węgielnym” (Dz 4,10-11).  
  Ustami wyznajemy, że Jezus jest Panem. Ale Chrystusa można 
wyznawać także życiem, tym co na to życie się składa. Dlatego Kościół 
wzywa nas też przez słowa z Listu do Efezjan: „Napominam was tedy ja, 
więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszel-
ką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, 
starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: Jedno ciało i jeden 
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Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego 
powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszyst-
kich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”.  

„Imię Jezus wiecznie świeże, zniszczyć go nie może czas, 
Więc Jezusa imieniowi niechaj śpiewa każdy z nas. 
W tym imieniu żywot wieczny, wolność błoga z rajskich stron, 
W nim swą miłość niewymowną wszystkim nam objawił On. 
Imię Jezus najpiękniejsze, niesie w serca światła blask, 
W tym imieniu znajdziesz niebo, wybawienie, hojność łask”.  

 
* * *  

„Wiara jest fundamentem wszelkich dóbr, wiara jest początkiem ludzkiego 
zbawienia. Bez niej nikt nie może należeć do liczby dzieci Bożych, bo bez niej 
ani w tym życiu nikt nie dostąpi łaski usprawiedliwienia, ani w przyszłości nie 
posiądzie życia wiecznego. (...) Bez wiary wszelki trud człowieka jest próżny”. 

Fulgencjusz z Ruspe 

„Wiara jest wszechmocną rzeczą, jej siła nie ma miary. Wynika z tego, 
że jeśli ktoś nie zwycięży bezsilnej rzeczy, jaką jest świat, wszechmoc-
ną rzeczą, wiarą, ten nie ma wiary. Ta wiara nie jest więc zbędną, gnu-
śną, martwą rzeczą, ukrytą w sercu równie martwego grzesznika i nie 
przypomina zwiewnej, zbędnej plewy czy martwej muchy tkwiącej 
w szparze w zimowym czasie, w oczekiwaniu aż przyjdzie miłość, 
która ją obudzi i ożywi. Ale szczera, prawdziwa wiara jest tam, gdzie 
jest pewna ufność i mocne, niezachwiane przeświadczenie serca, przez 
które pochwycony jest Chrystus. To jest sztuka ponad wszystkie sztuki 
i dzieło jedynie Ducha Świętego, znane bogobojnym i prawdziwym 
chrześcijanom”.  

Marcin Luter 
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18. Niedziela po Trójcy Świętej  
Hasło tygodnia: A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje 

Boga, miłował i brata swego.  (1 J 4,21) 
Psalm tygodnia: Ps 1 
Pieśń tygodnia: „Kto mówi: Boga ja miłuję…“ (825); „Chcę kochać 

Ciebie, Boży Synu…” (781) 
Biblijne teksty:  I – Mk 12,28-34; II – Rz 14,17-19; III – Mk 10,17-27; 

IV – Jk 2, 1-13; V – 2 Mż 20,1-17; VI – Ef 5,15-21.  

Myśl przewodnia: Postępowanie zgodne z powołaniem chrześcijań-
skim 

 Starotestamentowy tekst 18. Niedzieli po Świętej Trójcy mówi o na-
daniu ludowi izraelskiemu Dekalogu, a więc dziesięciu słów, przyka-
zań. Dekalog jest podstawowym i prawdopodobnie najstarszym kodek-
sem prawnym znanym potomkom Jakuba. Czy Dekalog dany Izraeli-
tom obowiązuje także nas? Pytanie to jest zasadnicze, bowiem – jak 
pisze apostoł Paweł – jesteśmy wolni od przepisów prawa. Jednakże 
rozmowa Jezusa z bogatym młodzieńcem chce nas przekonać, że tej 
wolności nie należy rozumieć w sensie absolutnym. Zresztą Wielki 
Apostoł pisze: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. 
Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić” (1 Kor 6, 12). 
 Jezus do młodzieńca, który pytał o drogę do zbawienia, powiedział: 
„Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywe-
go świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę”. Na przestrzeganiu 
przykazań zasadza się więc etyczna formacja człowieka wierzącego. 
Ale kiedy młodzieniec powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, tego wszyst-
kiego przestrzegałem od młodości mojej”, wówczas Jezus skierował do 
niego wezwanie: „Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj 
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie”. Tu 
chodzi o pierwsze najważniejsze przykazanie: „Nie będziesz miał innych 
bogów obok mnie”. Młodzieniec miłował nade wszystko swoją majęt-
ność. Ale naszej uwadze nie powinno także ujść wezwanie: „przyjdź 
i naśladuj mnie”.  
 Luter nauczał, że nie Mojżesz, a więc prawo jest naszym mistrzem, 
lecz Chrystus. Jak Chrystus jest zasadą hermeneutyczną interpretacji 
Pisma, tak jest On również miarą naszego postępowania. Chrystus jest 
zarówno miarą naszego postępowania, jak i wzorem do naśladowania. 
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A więc znacznie większą rolę normatywną dla postępowania chrze-
ścijanina odgrywa Chrystus, aniżeli jakiekolwiek prawo.  
 Ewangelia 18. Niedzieli po Świętej Trójcy wyraźnie koresponduje 
z hasłem niedzieli: „A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje 
Boga, miłował i brata swego” (1 J 4, 21). Mówi ona o uczonym w Piśmie, 
który postawił Jezusowi pytania: „Które przykazanie jest pierwsze ze 
wszystkich?”. Jeśli uczony w Piśmie postawił Jezusowi takie pytanie, to 
widocznie stawiano je sobie w czasach Jezusa. I tak było istotnie. Mo-
żemy więc postawić pytanie: Jak na nie odpowiadano? Czy w juda-
izmie znajdziemy dla niego paralele? 
 Jezusowe przykazanie miłości nie jest czymś absolutnie nowym. 
Z pewnymi jego elementami spotykamy się już w Starym Testamencie. 
Miłość bliźniego była jednym z ważniejszych tematów literatury mą-
drościowej ksiąg Starego Przymierza oraz pism apokryficznych. Z re-
lacji ewangelistów wynika także, iż Jezus był świadomy tego, że nie 
mówi niczego nowego, dotychczas nieznanego. Świadomie prowadził 
swoich rozmówców w kierunku dobrze znanych im przykazań wystę-
pujących na kartach ksiąg Starego Przymierza. Jezus w rozmowie 
z faryzeuszami – według relacji ewangelisty Mateusza oraz Marka – 
powołał się na przykazanie miłości Boga, znajdujące się w 5. Księdze 
Mojżeszowej 6, 5: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca 
swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej”. Przypomniał także przy-
kazanie znajdujące się w 3. Księdze Mojżeszowej 19, 18: „Będziesz miłował 
bliźniego swego jak siebie samego”. Przykazania te w gąszczu nakazów 
i zakazów prawa w judaizmie nie zajmują ważnego, eksponowanego 
miejsca. Jedynie może przykazanie miłości Boga, ze względu na jego 
kontekst, było predestynowane do zajęcia ważnego miejsca w życiu 
religijnym narodu wybranego. Znajduje się ono na kartach księgi 
(5 Mż 6,5), której autor, uwzględniając zmieniające się warunki życia, 
prawo Mojżeszowe na nowo zinterpretował, wydobywając z niego 
najistotniejsze elementy.  
 Przykazania miłości Boga i bliźniego nie zostały nie zauważone 
przez uczonych w Piśmie. Dostarczały one materiału do często głębo-
kich przemyśleń. Niektóre są nam znane w wersji z drugiego lub trze-
ciego wieku po Chrystusie. W tym czasie bowiem spisana została ust-
na tradycja szkół rabinackich. Zapewne na niektóre wpływ miała na-
uka Jezusa i pierwotnego Kościoła. Jednakże ustna tradycja była dość 
wiernie przekazywana przez nauczycieli prawa uczniom.  
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 Rabbi Hillel na pytanie o treść prawa odpowiedział: „Co jest tobie 
niemiłe, nie czyń twojemu bliźniemu. To jest cała Tora. Wszystko inne 
jest jej wykładem”. Reguła ta, zwana złotą, w formie negatywnej ujmu-
je treść całego prawa. Jest nią więc miłość. W apokryfie pt. Testament 
Isachara (5,2) postawiono obok siebie miłość Boga i bliźniego. Jednakże 
nigdzie nie zostały połączone z sobą przykazania miłości Boga i bliź-
niego, w taki sposób jak przez Jezusa.  
 Apostoł Paweł w lekcji apostolskiej mówi o potrzebie służenia 
Chrystusowi, innymi słowy – o pójściu za Chrystusem. Kto decyduje 
się służyć Chrystusowi, odnajduje Królestwo Boże. Nie jest ono ani 
pokarmem, ani napojem, a więc nic, co jest materialne, nie jest z nim 
związane. Królestwo Boże, pisze Wielki Apostoł, to „sprawiedliwość 
i pokój, i radość w Duchu Świętym”. Naśladowanie Chrystusa jest życiem 
w sprawiedliwości i pokoju. Kto tak naśladuje Chrystusa, ten znajduje 
w życiu swoim radość w Duchu Świętym. Na innym miejscu apostoł 
Paweł pisze: „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście 
składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być 
duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się prze-
mieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest 
wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,1.2). 
 Chrześcijańska służba ma być rozumna. Dlatego autor Listu do Efe-
zjan nakazuje „postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzy-
stując czas”. Nakazuje także prowadzić życie godne chrześcijańskiej 
wiary: „nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość”. Wierzący po-
winni dążyć do uświęcenia swojego życia, dlatego „bądźcie pełni Ducha, 
rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i gra-
jąc w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imie-
niu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chry-
stusowej”. Wsłuchując się w te słowa, koniecznie należy przypomnieć 
napomnienie autora Listu do Hebrajczyków: „Nie opuszczajcie wspólnych 
zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otu-
chy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” (Hbr 
10,25). 
 Inne etyczne napomnienia znajdujemy w Liście św. Jakuba, którego 
fragment jest także przeznaczony na 18. Niedzielę po Świętej Trójcy. 
„Nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł 
człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przy-
szedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który 
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nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu 
powiedzielibyście: Ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie 
uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie 
rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż to nie Bóg wybrał ubo-
gich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa, 
obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim”.  
 Ponadto bardzo ważne napomnienie spotykamy także u Jakuba: 
„Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się win-
nym wszystkiego. Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie 
zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu”. 
Ale jest też u Jakuba pocieszenie, bo chociaż „Nad tym, który nie okazał 
miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia”, to jednak „miłosierdzie góru-
je nad sądem”.  

„Jaśnieje wewnętrzne u chrześcijan życie, 
Choć słońca na zewnątrz opalił ich skwar; 
Czym Władca niebieski obdarzył ich skrycie, 
Nikt nie wie, to tylko im znany jest dar. 
To, co się w nich krzewi, 
To właśnie promienne umysły ich zdobi 
I tym je do Boskiej godności sposobi”. 

 
* * *  

„Nic nie jest Bogu tak miłym, jak życie dla pożytku ogółu. Dlatego dał 
nam Bóg mowę, ręce, nogi, silne ciało, serce, rozum, abyśmy tych 
wszystkich darów dla naszego zbawienia i dla pożytku bliźnich uży-
wali”. 

Jan Chryzostom 

„Dobra, które mamy od Boga, spływały z jednego na drugiego, aby 
stały się wspólne, aby każdy przywdział na siebie postać swego bliź-
niego, zachowując się tak, jak gdyby sam był na jego miejscu. Dobra te 
spływały i spływają na nas z Chrystusa, który naszą postać przywdział 
na siebie, jakby to On był tym, czym my jesteśmy. A z nas spływają one 
na tych, którzy ich potrzebują tak, iż zarówno moją wiarę, jak i moją 
sprawiedliwość powinienem położyć przed Bogiem dla zakrycia i prze-
błagania grzechów bliźniego”. 

Marcin Luter  
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19. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia: Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, 

a będę wybawiony.  (Jr 17,14) 
Psalm tygodnia: Ps 32,1-5.10.11 
Pieśń tygodnia: „Chwałę Bogu oddajmy…”  (585) 
Biblijne teksty:  I – Mk 2,1-12; II – Ef 4,22-32; III – Mk 1,32-39; IV – Jk 5, 

13-15; V – J 5, 1-16; VI – 2 Mż 34,4-10. 

Myśl przewodnia: Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczy-
tuje winy 

 Ewangelie przeznaczone do czytania w 19. Niedzielę po Świętej 
Trójcy opisują uzdrowienia dokonane przez Pana Jezusa. Przyjęło się 
je nazywać cudami. Jednakże Nowy Testament nazywa uzdrowienia 
przede wszystkim znakami. Jezus nie uzdrawiał chorych, aby wy-
wołać zachwyt i podziw, budzić szacunek, stać się sławnym, lecz 
aby nieść pomoc chorym i umierającym. Uzdrowienia były znakami 
mocy, w którą wyposażony był Chrystus jako Syn Boży, świadec-
twami nadejścia zapowiedzianych przez proroków czasów ostatecz-
nych. Przede wszystkim były one znakami wypełnienia się obietnicy 
zbawienia. Jan Chrzciciel, przebywając w więzieniu, polecił ucz-
niom swoim zapytać Jezusa, czy jest On tym, który miał przyjść, czy 
też należy innego oczekiwać. Jezus na pytanie swojego poprzednika 
odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: 
Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi 
słyszą, umarli są wskrzeszeni, a ubogim zwiastowana jest ewangelia” 
(Mt 11,4.5; por. Iz 35,5.6; 61,1). 
 Zbawienie jest darem Bożym, które człowiek nie otrzyma dopie-
ro we wieczności. Bóg wkracza zbawczo już w nasze doczesne życie. 
Zbawcza działalność Jezusa obejmowała całego człowieka, jego ciało 
i duszę. Człowiek jest jednością psychofizyczną. Ręce Chrystusa do-
tykały zarówno duszy jak i ciała tych, którzy błagali Go o pomoc 
i ratunek. Przykładem jest między innymi uzdrowienie sparali-
żowanego (Mk 2,1-12). Ewangelista Marek pisze, że Jezus widząc 
wiarę przyjaciół sparaliżowanego, powiedział do chorego: „Synu, od-
puszczone są grzechy twoje”. Sparaliżowany oraz zgromadzony tłum 
oczekiwał uzdrowienia chorego ciała. Tymczasem Prorok z Nazaretu 
jakby nieświadomy treści prośby przyjaciół sparaliżowanego odpu-
ścił mu grzechy. Jezus uznał, że nadszedł czas, aby objawić swoją 
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Boską władzę odpuszczania grzechów. Ale słowa Jezusa: „Synu, od-
puszczone są grzechy twoje” wywołały zgorszenie. Nikt przecież w mnie-
maniu faryzeuszów nie miał prawa odpuszczać grzechu, tylko sam 
Bóg. Faryzeusze w myślach pytali: Za kogo uważa siebie Jezus? 
Jak może On przywłaszczać sobie władzę przysługującą jedynie świę-
temu Bogu? 
 Jezus, aby nie uznano Jego słów za puste i nic nie znaczące, zapy-
tał zebranych: „Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi: Odpuszczone są ci grze-
chy, czy rzec: Wstań weź łoże swoje i chodź?”. Chcąc poprzeć swoje sło-
wa czynem, rozkazał choremu wstać i udać się o własnych siłach do 
domu. Uzdrowienie paralityka było znakiem nadejścia zapowiedzia-
nej przez Boga ery zbawienia. 
 Boże ręce dotykały się chorych poprzez Tego, który powiedział: 
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam 
sprawię odpocznienie” (Mt 11,28). Sparaliżowany przy sadzawce Betez-
da nie miał człowieka, który przyszedłby mu z pomocą i wrzucił go 
do wody podczas jej poruszenia (por. J 5,l-16). Miłosierdzie okazał 
mu Jezus. Także ludzkość nie miała przed przyjściem Chrystusa praw-
dziwego zbawiciela. Otrzymała go dopiero w osobie Jezusa. Jedynie 
Jezus Chrystus, jako prawdziwy Syn Boży mógł odmienić los grze-
sznej i potrzebującej zbawienia ludzkości. 
 Zbawcze działanie Jezusa, objawiało się przede wszystkim w zwia-
stowaniu ewangelii. Sam Jezus mówił o tym wyraźnie, gdy po licznych 
uzdrowieniach w Kafarnaum i po modlitewnym czuwaniu, powie-
dział: „Pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bom na 
to przyszedł” (Mk 1,38). Uzdrowienia były jedynie znakami uwierzytel-
niającymi słowa Jezusa. Nauczał przecież jako moc posiadający (por. 
Mk 1,22). Z ewangelią Jezusa na zawsze związana została cudowna 
moc, dlatego apostoł Paweł wyznał: „Nie wstydzę się ewangelii Chrystuso-
wej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy” (Rz 1,16). 
 Dopóki nie nadejdzie dzień ostatecznego zwycięstwa dobra nad 
złem, ludzkość będzie trapiona przez choroby, a śmierć będzie zbierać 
obfite żniwo. Ale po odejściu Chrystusa do chwały po prawicy Ojca, nie 
jesteśmy pozostawieni sami sobie. Zbawiciel nasz jest z nami po 
wszystkie dni aż do skończenia świata (por. Mt 28,20). Jego dłonie nadal 
dotykają chorych i umierających. On niesie pomoc tym, którzy do Niego 
wołają o pomoc i ratunek. Dlatego apostoł Jakub pisał: „Cierpi kto między 
wami? Niech się modli (...). Choruje kto między wami, niech przywoła star-
szych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pań-
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skim. A modlitwa z wiary płynąca uzdrowi chorego a Pan go podźwignie; jeśli 
zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 13-15). 
 Bóg wszechmogący słyszy modlitwę wiary i nie pozostaje obojętny 
na los człowieka złożonego niemocą. Jak wysłuchał prośbę Mojżesza 
o przebaczenie grzechu ludowi izraelskiemu (2 Mż 34,4-10), tak wy-
słuchuje nadal swój lud odkupiony krwią Jezusa Chrystusa, odpusz-
cza mu grzechy, a jeśli taka Jego wola, uzdrawia chorych i złożonych 
niemocą. Szczególnie bliska jest Mu modlitwa społeczna. Posiada ona 
obietnicę: „Jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek 
rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebiesiech” (Mt 18,19). 
 Zbawcza moc Chrystusa, odmieniająca życie ludzi ufających Jego 
mocy, jest także wezwaniem skierowanym do nas. Modlitwa jest 
oczekiwaniem. Ale modlitwa wiary jest także początkiem działania 
zmierzającego do odnowienia z pomocą Ducha Świętego postępowa-
nia i życia. Chrystus przez Kościół wzywa nas do tego słowami apo-
stoła Pawła: „Odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się 
w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedli-
wości i świętości prawdy (...). Kto kradł, niech kraść przestanie, a niech 
raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzie-
lać potrzebującym. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust 
waszych (...). Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie 
niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością” (Ef 4, 23-32). 

„O nakłoń ku mnie Swoją twarz, 
Pomagaj także dalej, 
Niech Ciebie chwalę Ojcze nasz, 
Dopóki życia stanie. 
U kresu ziemskich moich dróg 
Daj zasiąść mi wśród wiernych sług 
I pomóż do radości”. 

 
* * *  

„Człowiek może upaść, jeśli sprzeciwia się Bogu, a mianowicie upaść 
na podłoże bez dna; ale w tym upadku na podłoże bez dna nie może 
wypaść z objęć Bożego panowania, a zatem także prawa, by Bóg nad 
nim i dla niego panował”. 

Karol Barth 
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20. Niedziela po Trójcy Świętej  
Hasło tygodnia: Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda 

od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość 
bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. (Mi 6,8)  

Psalm tygodnia: Ps 119,101-108 
Pieśń tygodnia: „Będziesz miłował…” (822); „Pomóż mi Jezu miło-

wać…” (831) 
Biblijne teksty: I – Mk 10,2-9(10-16); II – 1 Tes 4,1-8; III – 1 Mż 8,18-

22; IV – 1 Kor 7, 29-31; V – Mk 2,23-28; VI – 2 Kor 3, 
3-9. 

Myśl przewodnia: Wolą Bożą jest uświęcenie życia 

 Teksty biblijne przeznaczone na 20. Niedzielę po Świętej Trójcy 
poruszają wiele wątków myśli biblijnej. Każą nam myśleć o rodzinie, 
o świętości życia chrześcijańskiego, opatrzności Bożej i godności Jezu-
sa, jako Syna Bożego. 
 Hasło niedzieli wyjęte jest z Księgi Micheasza: „Oznajmiono ci, czło-
wiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, 
okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”. Można 
więc, wsłuchując się w to słowo, postawić pytanie: Jaka Jest wola Bo-
ża? Prorok odpowiada: „…abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią 
i  w pokorze obcował ze swoim Bogiem”. Kościół jednak chce, abyśmy na 
postawione pytanie spojrzeli w szerszym kontekście, a mianowicie 
poprzez całą historię zbawienia i postawili sobie przed oczy szereg 
dziedzin naszego życia.   
 Spójrzmy najpierw na słowa, które zostały wyjęte ze Starego Te-
stamentu. Stanowią one zakończenie historii o potopie, której celem 
jest pokazanie prawdy, że Bóg karze ludzi za ich grzechy, ratuje zaś 
tych, którzy są mu wierni. Kończy się ona obietnicą: „Już nigdy nie będę 
przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od 
młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to 
uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno 
i gorąco, lato i zima, dzień i noc”. Wypowiada ją Bóg wobec ocalałej z po-
topu rodziny Noego, która miała być zaczynem nowej ludzkości. Ale 
niezależnie od tego, myśli człowieka są nadal złe od młodości. I każde 
ludzkie pokolenie, niezależnie od miejsca i czasu pielgrzymowania, 
postępuje tak, jakby nie było dane poznanie woli Bożej człowiekowi.  
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 W każdym czasie i na każdym miejscu rodzina jest cząstką społeczeń-
stwa, a rodzina chrześcijańska cząstką Kościoła. Od jej zdrowia zależy 
zdrowie społeczeństwa i rodziny. Chrystus w ewangelii 20. Niedzieli po 
Świętej Trójcy zdecydowanie zwraca uwagę uczniom swoim, każdej ro-
dzinie i społeczności, że w zamyśle Bożym od samego początku małżeń-
stwo jest monogamiczne i nierozerwalne. „Opuści człowiek ojca swego oraz 
matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są 
dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza”. Moj-
żesz dopuszczał rozwód, ale Jezus jest radykalny w swoim żądaniu. Jeśli 
z jakichś powodów dochodzi do rozwodu, wówczas obowiązuje zasada: 
„Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej 
cudzołóstwo. A jeśliby sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, 
dopuszcza się cudzołóstwa”.  
 W Starym Testamencie bogactwem rodziny były dzieci. Jezus bło-
gosławiąc dzieci, nie tylko potwierdza to przekonanie, ale otwiera 
przed dziećmi, niezależnie od tego, kim są ich rodzice Królestwo Boże: 
„Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem 
takich jest Królestwo Boże”.   
 Czy Jezus miał prawo zmienić przyzwolenie Mojżesza na rozwód 
małżonków? Ewangelista Marek pośrednio na to pytanie odpowiada. 
Pisze on, że faryzeusze gorszyli się z tego, że uczniowie w sabat rwali 
kłosy i jedli ziarno, bowiem tego nie godziło się czynić w dzień spo-
czynku. Wtedy Jezus powiedział do nich: „Sabat jest ustanowiony dla 
człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem 
również i sabatu”. A więc Chrystus jest Panem sabatu, dnia ustanowio-
nego przez samego Boga. Przeto tym bardziej ma On prawo wypo-
wiadać się na temat ustanowionego przez Mojżesza zwyczaju, doty-
czącego rozwodu.  
 Na straży świętości małżeństwa stoi szóste przykazanie: „Nie cudzo-
łóż!” oraz dziewiąte: „Nie pożądaj żony bliźniego swego…!”. Apostoł 
Paweł chce, aby życie chrześcijanina w rodzinie i poza nią, było niena-
ganne. Przypomina członkom Kościoła w Tesalonikach przykazanie, 
które dał im podczas swojego pobytu wśród nich, przykazanie, które 
nie jest jego przykazaniem, lecz Pana: „Wszak wiecie, jakie przykazania 
daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie 
wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was 
umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności 
żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykro-
czenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata”. Wielki Apostoł 
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uzasadnia to żądanie: „Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale 
do uświęcenia”. A zmusza ono do refleksji: „Kto odrzuca to, odrzuca nie 
człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego” 
 Święte, nienaganne życie w domu i poza nim jest wizytówką nie 
tylko poszczególnych ludzi, ale także parafii i Kościoła. „Wiadomo prze-
cież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwa-
nie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach 
kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich”. Kościół jest taki, jacy są jego 
członkowie. Świętość Kościoła to także świętość ludzi, którzy do niego 
należą. Uświęcenie, do którego jesteśmy powołani nie jest z nas, ani 
naszym wyłącznie dziełem, lecz dzięki Duchowi Świętemu dochodzi 
w naszym życiu do przeobrażenia życia w miłości i wierze, nie według 
litery prawa, lecz litery Ducha, a więc według ewangelii naszego Pana 
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. „A taką ufność mamy przez Chrystusa ku 
Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz 
zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami no-
wego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia”.  
 Apostoł Paweł powiada, że czas jest krótki. Przemija kształt tego 
świata. Nie możemy odłożyć uświęcenia naszego życia na ostatnią 
chwilę. Nikt z ludzi nie wie, kiedy zostaniemy powołani przed oblicze 
Najwyższego Sędziego. Dlatego Wielki Apostoł napomina: „Czas, który 
pozostał, jest krótki; dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, 
żyć tak, jakby ich nie mieli; a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; a ci, którzy 
się weselą, jakby się nie weselili; a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali; 
a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali”. To znaczy: „Po-
winniśmy Boga nade wszystko bać się, miłować Go i ufać Mu”. 

„Błogo duszom, co w czystości 
Nieskalanej pędzą lata, 
Chodząc drogą uczciwości 
Wśród zwodniczych ponęt świata. 
Gdy pilnują serca swego, 
Strzegą skarbu cenniejszego 
Ponad wszelkie skarby złota 
Lub najdłuższe dni żywota” 

 
* * *  
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21. Niedziela po Trójcy Świętej  
Hasło tygodnia: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwycię-

żaj.  (Rz 12,21) 
Psalm tygodnia: Ps 19,10-15 
Pieśń tygodnia: „Ach Boże spojrzyj z nieba…” (577); „Wszyscy co 

składają w Panu swe ufanie…” (711) 
Biblijne teksty:  I – Mt 5,38-48; II – Ef 6,10-17; III – Mt 10,34-39; IV –

Jr 29,1.4-7.10-14; V – J 15, 9-12(13-17); VI – 1 Kor 12,
12-14.26.27.  

Myśl przewodnia: Aby zło dobrym zwyciężyć 

 Ewangelia 21. Niedzieli po Trójcy Świętej pochodzi z tzw. Kazania 
na górze Jezusa. W niej Jezus ustosunkowuje się do obowiązującego w sta-
rożytności prawa zemsty.  
 Jak prawo to funkcjonowało w Starym Testamencie? Zasada zemsty 
znalazła się na kartach Starego Testamentu jako relikt nomadycznych 
czasów. W społeczeństwie koczowniczym, w którym nie funkcjonowa-
ło sądownictwo, jako pewnego rodzaju zasada równości, miała ona na 
celu położenie kresu samowoli niepohamowanej zemsty i chęci odpłaty 
(zob. 1 Mż 4,23n). Ale mogła też stworzyć pewne ramy opieki. Wewnątrz 
grupy bowiem obowiązywała solidarność. Jednostka znajdowała się 
pod ochroną i prawem tej grupy. Ale na zewnątrz panował surowy 
porządek. W przypadku zadanych ran na ciele odpłacano tym samym 
(2 Mż 21,23nn; 3 Mż 24,18nn; także 5 Mż 19,21), w wypadku zabójstwa 
obowiązywała zemsta krwi (4 Mż 35,9nn; 5 Mż 19; 2 Sm 21 i inne). 
Prawo zemsty było normą prawną, która obowiązywała w stosunkach 
między poszczególnymi wspólnotami. Stanowiła ona pewnego rodza-
ju zabezpieczenie bytu grupy.  
 Zemsta krwi wyrównywała ewentualne straty. W obrębie systemu 
nomadycznego, pozwalała zachować równowagę sił. Żadna z grup nie 
powinna była świadomie czy też nieświadomie wznosić się ponad 
inne. 
 Późniejsze starotestamentowe prawo karne, nie bazowało wyłącz-
nie na zasadzie odpłaty, która była szeroko stosowana w prawach sta-
rożytnego Bliskiego Wschodu. Nakręcało ono spiralę przemocy, nie-
kontrolowanej zemsty. W Starym Testamencie odpłata tym samym za 
to samo, a więc „życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za 
nogę, oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec” (2 Mż 21,23-25; 
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por. 3 Mż 24,19-20; 5 Mż 19,21) ma miejsce jedynie w przypadku prze-
winień konkretnych osób (np. 2 Mż 21,22nn; 3 Mż 24,17nn; por. 5 Mż 
19,15nn). W kilku przypadkach Stary Testament zabrania nawet sto-
sowania prawa zemsty (np. 2 Mż 21, 25n). W późniejszym okresie for-
muła zasady zemsty utraciła swoją moc i  spełniała w pewnym sensie 
funkcję nauczyciela proporcjonalności w odpłacie. Literatura mądro-
ściowa zakazuje zemsty. Mędrzec powiada: „Nie powiadaj: Odpłacę za 
zło! Polegaj na Panu, a On cię wspomoże” (Prz 20,22).  
 Stary Testament zdecydowanie złagodził prawo zemsty, Jezus cał-
kowicie jej zakazał: „Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. 
A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy 
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować 
i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim 
jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od 
ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miło-
wał bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja 
wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy 
was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie”.  
 Powyższe słowa zdecydowanie kontrastują z inną wypowiedzią 
Pana Jezusa: „Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; 
nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowie-
ka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. Tak to staną się 
wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż 
mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie 
jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie 
godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje 
dla mnie, znajdzie je”. O co chodzi w tych słowach? Czy chrześcijaństwo 
ma być religią wojującą? Czy wnosi ono niepokój nawet w stosunki 
rodzinne? W tych Jezus ma słowach na myśli konkretną sytuację, która 
wielokrotnie ma miejsce w życiu. Wierzący powinien zdecydowanie 
odpowiedzieć „Nie” komuś, kto sprzeciwia się Chrystusowi, kto drwi 
z wiary, nawet wówczas, kiedy jest to ktoś bliski. Ale zawsze jednak 
obowiązuje Chrystusowy nakaz: „…trwajcie w miłości mojej. Jeśli przy-
kazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja 
przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego”. Ta miłość 
powinna wszystkich splatać i jednoczyć wokół Chrystusa. Apostoł 
Paweł naucza i napomina: „Jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale 
wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chry-
stus; bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało 
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czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy 
napojeni jednym Duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale 
wieloma. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli 
doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jeste-
ście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami”. 
 Chrześcijanin żyje w świecie. Nie może się jednak do niego upodo-
bnić. Musi w nim spełniać swoje obowiązki jako obywatel tego świata, 
konkretnego państwa i społeczeństwa. Jeremiaszowe słowo, chociaż 
wypowiedziane bardzo dawno, i to w bardzo trudnych dla Izraela 
czasach, zawsze obowiązuje: „Budujcie domy i zamieszkujcie je; zakładaj-
cie ogrody i spożywajcie ich owoc! Pojmujcie żony i płódźcie synów i córki; 
wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, 
aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie 
się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się 
za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!” 
 Chrześcijanin powinien być spokojnym budowniczym swojej przy-
szłości i przyszłych pokoleń, a równocześnie wytrwałym bojownikiem 
o wolność i prawdę. Nie może ulegać ciemności, lecz żyć w światłości. 
Nie może złym za zło odpłacać, ale dobrym zło zwyciężać. Taka po-
stawa wymaga zdecydowanej wiary. Dlatego – radzi Apostoł – „Weź-
cie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy 
wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, przepasawszy biodra swoje prawdą, przy-
wdziawszy pancerz sprawiedliwości I obuwszy nogi, by być gotowymi do 
zwiastowania ewangelii pokoju, przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą 
będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę 
zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże”.  

„We wszystkim Adama są dziećmi zwykłymi, 
Z znamieniem ziemskości kazano im żyć; 
Ułomność cielesna ich dręczy na ziemi 
I zmusza po ziemsku i jadać, i pić. 
W zmysłowej też sprawie 
I we śnie na jawie 
Od innych nie różni ich nic szczególnego, 
Prócz, że za nic mają blask świata całego”.  
 

* * *  
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22. Niedziela po Trójcy Świętej  
Hasło tygodnia: U ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano. (Ps 130, 

4) 
Psalm tygodnia: Ps 143,1-10 
Pieśń tygodnia: „O, Jezu, słońce łaski…” (810) 
Biblijne teksty:  I – Mt 18,21-35; II – Flp 1,3-11; III – Mt 18,15-20; IV – 

Rz 7,14-25a; V – Mi 6,6-8; VI – 1 J 2,(7-11)12-17.  

Myśl przewodnia: Przebaczenie i wdzięczność 

 „Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? 
Czy mam wystąpić przed nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy 
Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni 
oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne 
dziecko na oczyszczenie mojego grzechu?” – pytał prorok Micheasz. W py-
taniu Micheasza zawarta jest krytyka starotestamentowego ofiarnic-
twa. Bóg nie kocha się w całopaleniach. Inni prorocy także głosili po-
dobną naukę. Prorok Samuel powiedział do króla Saula: „Czy takie ma 
Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie 
dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie 
lepsze niż tłuszcz barani” (1 Sm 15,22). Prorok Ozeasz zaś wołał: „GdyŜ 
miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń” (Oz 6,6). Bogu 
miły jest człowiek, który wypełnia Boże przykazania. 
 Należy okazywać miłość. Jezus zniósł prawo zemsty. Za zło należy 
odpłacić dobrem. Bliźniemu, który nam wyrządził krzywdę, powinni-
śmy przebaczyć. Trudno jednak było współczesnym Jezusowi zrozu-
mieć, dlaczego to odwieczne prawo musi przestać obowiązywać. Do 
nich także należeli uczniowie Pana Jezusa. Dlatego apostoł Piotr zapy-
tał Jezusa: „Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie 
zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy?” Jest to pytanie o granicę przebacze-
nia.  
 W czasach Jezusa uczeni w Piśmie uczyli, że Bóg przebacza ten sam 
grzech dwa lub trzy razy. Jeśli człowiek swojemu bliźniemu przebaczy 
cztery razy, to jest to wyraz szczególnego miłosierdzia okazanego bliź-
niemu. Jeśli apostoł Piotr powiada: „Czy aż do siedmiu razy?”, to być 
może wydawało mu się, że jeśli człowiek przebaczy swemu winowajcy 
siedem razy, to wtedy bezwzględnie przekracza się pewną granicę, 
świadczącą o wyjątkowym miłosierdziu względem bliźniego. W Kaza-
niu na górze Jezus powiedział: „Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawie-
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dliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie 
i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mt 5,20). Zapewne 
Piotr pomyślał, że to jest już większa sprawiedliwość aniżeli uczonych 
w Piśmie, o której mówił Jezus. Odpowiedź Jezusa na pytanie Piotra 
była zaskakująca: „Nie powiadam ci: Do siedmiu razy, lecz do siedemdzie-
sięciu siedmiu razy”, to znaczy zawsze, niezależnie od okoliczności i sy-
tuacji.  
 Wtedy też Pan Jezus powiedział uczniom swoim przypowieść o kró-
lu i jego słudze, który był winien swojemu Panu bardzo dużą sumę 
pieniędzy. Sługa ów nie miał z czego oddać królowi, dlatego prosił 
o zwłokę. Król okazał się wspaniałomyślny i cały dług darował swo-
jemu słudze. Jednakże sługa, któremu dług darowano, nie okazał ani 
trochę serca swojemu dłużnikowi. Pan Jezus powiada, że dusił on swo-
jego współsługę i nalegał, aby natychmiast oddał mu dług, nieporów-
nanie mniejszy od tego, który został jemu darowany przez króla. Wte-
dy – powiada Pan Jezus – król dowiedziawszy się o tym, nakazał go 
przyprowadzić i powiedział do niego: „Sługo zły! Wszystek tamten dług 
darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad 
współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą?” Sługę bez serca i litości 
spotkała kara. I dodał Pan Jezus do opowiedzianej przypowieści: „Tak 
i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu 
swemu”.  
 Druga ewangelia przeznaczona na 22. Niedzielę po Świętej Trójcy, 
zawiera napomnienie Jezusa, które ma związek ze słowami o przeba-
czeniu bliźniemu jego win. „A jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go 
sam na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśliby zaś nie usłu-
chał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub 
trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz 
zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i cel-
nik”. Tu jednak nie chodzi o to, że w niektórych wypadkach nie należy 
przebaczać aż do siedemdziesięciu siedmiu razy, lecz o to, że czynią-
cemu zło należy przebaczyć, ale i upomnieć. Jeśli bliźni, czyniący zło 
nie chce przyjąć napomnienia, należy się od niego odsunąć. Ta zasada 
musi mieć zastosowanie w Kościele. Człowiek, który lekceważy sobie 
napomnienia, powinien być wyłączony z Kościoła, bowiem społeczność 
wierzących to wprawdzie społeczność niedoskonałych, ale stale dążą-
cych do doskonałości.  
 Apostoł Paweł był świadomy, że człowiek nie jest w stanie żyć bez 
grzechu. Grzech przenika wszystkich i dlatego wszyscy, że są grzeszni 
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czynią zło i życie ich owocuje w nieprawości. Jeśli komuś się wydaje, że 
jest inaczej, powinien dobrze wsłuchać się w słowa Wielkiego Apostoła 
Narodów: „Nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to czynię, co chcę, ale 
czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, 
że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we 
mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam 
bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak; albowiem nie 
czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, 
czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję 
tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe; bo według 
człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach 
swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu 
przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w człon-
kach moich”. 
 Brak przebaczenia jest wyrazem nienawiści, a kto nienawidzi bliź-
niego mieszka w ciemności. Apostoł Jan, czasem nazywany apostołem 
miłości, pisał: „Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, 
w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma 
w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciem-
ności chodzi, i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Piszę 
wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego. Piszę wam, 
ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, 
gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisa-
łem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, 
młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście 
złego”. Św. Jan często używa terminów: ciemność, światłość. Przy ich po-
mocy opisuje sytuację człowieka z Chrystusem i bez Chrystusa. Kto 
żyje w grzechu, jest z dala od Chrystusa i dlatego chodzi w ciemności, 
ale kto chodzi z Chrystusem, naśladuje Go i na Nim polega, ten żyje 
w światłości, którą jest Chrystus. Kto chce chodzić w światłości Chry-
stusa, dążyć do doskonałości, musi nie tylko żyć Chrystusową ewan-
gelią i być zwróconym ku swojemu Zbawicielowi, ale także zawsze 
być otwartym na drugiego człowieka. Tego żąda Chrystus w swojej 
ewangelii. Kto miłuje Chrystusa, miłuje też swojego bliźniego.  
 Jak bardzo apostoł Paweł był otwarty i jak nosił na sercu sprawy 
i problemy swoich bliźnich, sióstr i braci w Chrystusie, mogą świad-
czyć jego słowa: „Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was 
wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością 
się modląc… I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w po-
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znanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co 
niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy”.  

„Boga nad wszystko kocha, za bliźniego 
Gotów poświęcić i siebie samego. 
Kłamcą, kto miłość łączy w słowach z Bogiem,  
A brat mu wrogiem” 
 

* * *  
„Jedynym źródłem dobra – wszystkich dóbr, jakie by one nie były, 
a zwłaszcza tych, które człowieka czynią dobrym i które go uczynią 
szczęśliwym – jest Bóg. Od Niego dobro spływa na człowieka i w ten 
sposób staje się dlań dostępne”.  

Augustyn 

„Miłosierdzie sieje się na ziemi, a wyrasta w niebie”.  
Ambroży 

„Życie chrześcijanina jest tak trudne, jakby było chodzeniem po wą-
skiej ścieżce, czy nawet po ostrzu brzytwy. Oto diabeł, obecny wśród 
nas w świecie, wciąż chce nas dosięgnąć swą pomstą, pobudzając nas 
do niecierpliwości, zwątpienia i szemrania przeciw Bogu. Do tego 
świat przeciwstawia się nam i nie chce ustąpić i dopuścić nas do nieba. 
Oto ciąży nam nasze ciało i uciskani jesteśmy ze wszystkich stron. 
A także sama droga jest tak wąska, że zadaje dość trudu, nawet gdyby 
nie było innych niebezpieczeństw i przeszkód. Lecz musimy ją przejść, 
bo inaczej padniemy łupem świata i diabła. Dlatego bądź czujny i nie 
zbaczaj z niej. Chcesz być chrześcijaninem, to tak będzie i nie może być 
inaczej – nie uczynisz drogi szerszą”.  

Marcin Luter 
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23. Niedziela po Trójcy Świętej  
Hasło tygodnia: Król królów, Pan panów, Jedyny, który ma nieśmiertel-

ność, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. (1 Tm 6, 
15.16) 

Psalm tygodnia: Ps 33,13-22 
Pieśń tygodnia: „W Tobie, Chryste Panie, całe zaufanie…”  (820) 
Biblijne teksty:  I – Mt 22,15-22; II – Flp 3,17(18.19)20.21; III – J 15, 

18-21; IV – Rz 13, 1-7; V – Mt 5,33-37; VI – 1 Mż 18, 
20.21.22b-33. 

Myśl przewodnia: Żyjemy na świecie, ale nie jesteśmy ze świata 

 Myślą przewodnią łączącą wszystkie teksty 23. Niedzieli po Świętej 
Trójcy może być sentencja:  Żyjemy na świecie, ale nie jesteśmy ze świata. 
Wywodzimy ją ze słów Jezusa: „Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, 
co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlate-
go was świat nienawidzi”. Dwie prawdy zawarte są w tych słowach: pierw-
sza, że zostaliśmy wybrani i powołani przez Chrystusa, druga, że świat 
nas nienawidzi. W tym samym rozdziale skąd pochodzą wyżej zacyto-
wane słowa, znajdują się inne słowa naszego Zbawiciela: „Nie wy mnie 
wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wyda-
wali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu 
moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat 
was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził” (J 15,16-18). 
 Wybór i powołanie zobowiązują. Uczniowie Jezusa muszą przyno-
sić owoce godne ich powołania. I właśnie ze względu na te owoce, jak 
„miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 
wstrzemięźliwość” (Ga 5, 22-23) świat nienawidzi wyznawców Chrystu-
sa, bowiem świat – według Jezusa – to nie ten, który został stworzony 
przez Boga, ale to sfera ludzkiej złości, nieprawości, w której szerzą się 
„wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, 
spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijań-
stwo, obżarstwo i tym podobne” (Ga 5,19-21). Chrześcijanin żyjący w świe-
cie, nie może się dziwić, że spotyka go krytyka, nienawiść, czasem 
nawet jawny atak, wszak to wszystko spotkało Chrystusa.  
 Słowa wyjęte z Ewangelii św. Mateusza o faryzeuszach i Herodianach, 
którzy naradzali się jak usidlić Jezusa, pokazują nie tylko przebiegłość 
wrogów Chrystusa w Jego czasach. Każą także myśleć o nienawiść świa-
ta, naśmiewców krzyża do nas, wyznawców Chrystusa. Wrogowie, jak 



23. Niedziela po Trójcy Świętej 

 245 
 

było to w wypadku faryzeuszów i Herodian, sprzymierzyli się przeciw-
ko – ich zdaniem – wspólnemu wrogowi, Jezusowi. Zdawało się, że po-
stawili Jezusowi pytanie, które ukaże słabość Jezusa, Jego wrogość do 
Rzymu lub Jego przynależność do wrogów Cesarstwa Rzymskiego. Od-
powiedź Jezusa była nie tylko po mistrzowsku skonstruowana, ale rzeczy-
wista, wskazująca drogę Jego uczniom – należy oddawać to, co się komu 
należy. „Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu”.   
 Świat naśmiewa się z krzyża Chrystusa. Znane jest graffiti z czasów 
rzymskich, przedstawiające ukrzyżowaną postać z głową osła. Pod po-
stacią znajduje się krótki napis: „Aleksamenos wielbi swojego Boga”. 
W naszych czasach i w niektórych częściach świata nie tylko prześla-
duje się chrześcijan, ale – można powiedzieć – trwa krucjata przeciwko 
chrześcijaństwu o charakterze propagandowym i rzekomo w imię 
prawdy i demokracji, wolności i równości. Przeto słowa apostoła Paw-
ła pisane z więzienia do chrześcijan w Filippii są aktualne i zmuszają 
do refleksji: „Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy 
postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których 
często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie 
krzyża Chrystusowego; końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, 
a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich”.  
 Powołani ze świata, ale nie należący do świata. A jaki jest ten świat? 
Czy jest nieco lepszy od Sodomy i Gomory? Może tak, ale w wielu 
wypadkach rzeczy, które działy się w Sodomie i Gomorze dzieją się 
dzisiaj. Zapewne działy się zawsze, ale w naszych czasach dzieją się 
jawnie. Nawet wielu ludzi z sodomskimi grzechami obnosi się jawnie, 
domagając się ich akceptacji. Jaki będzie koniec takiego stanu rzeczy? 
Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jeśli Bóg nie karze jeszcze świata, 
jak ukarał Sodomę i Gomorę, to może dlatego, że jest jeszcze dość 
sprawiedliwych i wierzących, którzy modlą się za świat. Jak to, co 
cesarskie należy oddać cesarzowi, a co Boskie Bogu, tak wierzących 
mowa winna być: „Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego”. 
Wszelkie dorabiane „ideologii” do sytuacji, szczególnie gorszących, 
jest niegodne nie tylko chrześcijanina, ale w ogóle człowieka. Grzech 
jest grzechem. Może być odpuszczony, ale nigdy nie stanie się on 
normalnością, tym bardziej dobrem. Jak nie wolno fałszywie przysię-
gać, tak nie wolno fałszu ogłaszać prawdą.  
 Powołani ze świata, ale nie należący do świata. W materialnym 
świecie jednak żyjemy. Jeremiasz wołał: „Starajcie się o pomyślność mia-
sta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od 
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jego pomyślności zależy wasza pomyślność!” (Jr 29, 7). Apostoł Paweł zaś 
napomina: „Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie 
ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Prze-
to kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, 
którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają… Dlatego też i po-
datki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Odda-
wajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; 
komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć”. Czy nigdy nie wolno przeciwsta-
wiać się władzy? Czy w każdej sytuacji należy być uległym? Władza 
może przecież zakazywać wiary. Wtedy obowiązuje zasada: „Trzeba 
bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).  
 Każdy ma jakąś ojczyznę na ziemi, rządzoną przez lepszą lub gorszą 
władzę, która jest w dobie demokracji emanacją narodu. Często jest ona 
taka, jaki jest ogół jej wyborców. Chrześcijan jednak powinien pamiętać, 
że „nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana 
Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do 
uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może”.  

„Triumfuj ty, ziemio, triumfuj padole,  
Że ziarno zbawienia już w łonie swym masz! 
Bo w tym jest poręka, że jeszcze twą rolę 
Przedwieczny przyjmuje w swą pieczę i straż. 
Wiec w bujnym rozkwicie zabłyśniesz obficie! 
Gdy chrześcijan ukryte się życie rozwinie, 
To czas twej tęsknoty na zawsze przeminie!” 

 

* * *  
„Chrześcijanie ni ojczyzną, ni mową, ni rodzajem życia nie różnią się od 
reszty ludzi... Tylko pod duchowym względem stanowią oni jakąś od-
rębną społeczność, w której obowiązują wyjątkowe, dla zwyczajnego 
człowieka niezrozumiałe prawa... Żyją w ciele, lecz nie podług ciała. 
Żyją na ziemi, lecz uważają się za obywateli nieba... Wszystkich miłują, 
a od wszystkich cierpią prześladowanie... Żyją w biedzie, a drugich 
obsypują bogactwami... Obrzuca się ich oszczerstwami, a nic złego nie 
można im naprawdę udowodnić... Żydzi odnoszą się do nich wrogo 
niby do pogan, poganie również ich prześladują, a nikt właściwie nie 
potrafi uzasadnić, dlaczego”. 

List do Diogneta 
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24. Niedziela po Trójcy Świętej  
Hasło tygodnia: Dziękujcie Ojcu, który was zdolnymi uczynił do ucze-

stnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. (Kol 1, 
12) 

Psalm tygodnia: Ps 39,5-8  
Pieśń tygodnia: „Wpośród życia jednak wciąż śmiercią otoczeni 

…” (948) 
Biblijne teksty: I – Mt 9,18-26; II – Kol 1,(9-12)13-20; III – Kz 3,1-14. 

Myśl przewodnia: Zwycięstwo jest tylko w Chrystusie 

 Ilość niedziel po Świętej Trójcy jest zmienna. Zależy od daty Wiel-
kanocy. Święto Zmartwychwstania Pańskiego, jako święto ruchome, 
może przypadać na bardzo wczesną wiosnę, albo nieco później. Jeśli 
przypada wcześnie, wówczas po Świętej Trójcy jest aż dwadzieścia 
siedem niedziel. Jeśli każdego roku kościelnego muszą być trzy ostat-
nie niedziele, wtedy bardzo rzadko obchodzona jest 24. Niedziela po 
Świętej Trójcy. Z tej przyczyny Kościół na tą niedzielę wyznaczył tylko 
trzy teksty biblijne.  
 Księga kaznodziei, z której pochodzi starotestamentowy tekst do 
czytania w 24. Niedzielę po Świętej Trójcy, powstała stosunkowo póź-
no. Jej autor, chociaż miał pesymistyczną wizję życia, zdawał sobie 
sprawę, że pomimo ulotności życia i sytuacji człowieka jako śmiertel-
nika, zaufać można jedynie Bogu.  
 Kaznodzieja w swoim bardziej filozoficzno-antropologicznym, aniże-
li teologicznym piśmie, wbrew pozorom nie „tańczy na murze” mię-
dzy wiarą a niewiarą, lecz poszukuje Boga. Kaznodzieja nie jest nihili-
stą. Poszukuje on Boga, jednak inaczej aniżeli inni autorzy starotesta-
mentowych pism. Nie jest zainteresowany Jego znakami w historii, 
dlatego też jego myśl jest ahistoryczna, lecz jest zainteresowany ży-
ciem człowieka, tragizmem ludzkiego losu. Stawia więc kaznodzieja 
pytanie o sens życia ludzkiego, o korzyści jakie może człowiek czerpać 
z życia. Odpowiedź na nie jest pod wieloma względami inna aniżeli 
w innych tradycjach teologicznych Starego Testamentu. Kaznodzieja 
badał życie i poszukiwał w nim tego, co może nadać ludzkiemu życiu 
sens. Badanie to zakończone zostało negatywnym wnioskiem. 
Wszystko w życiu jest marnością. Marnością jest trud, bogactwo, sła-
wa, szczęście, bo szybko przemija. Nawet mądrość jest marnością, 
bowiem wszystko ma swój kres. Ze względu na przemijalność czło-
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wieka, wszystko wydaje się Kaznodziei marnością. Wszystko bowiem 
w życiu jest niepewne, a szczęścia w życiu nie można budować na 
niepewności. Nie odnajdzie człowiek swojego chleba, jeśli rzucił go na 
wodę; pieniądze złożone na koncie mogą przepaść (Kz 11,1n). Ostrze-
ga więc Kaznodzieja przed różnego rodzaju złudzeniami, które rozta-
czane są przed człowiekiem.  
 Kaznodzieja wie, że świat został stworzony przez Boga i w nim 
Stwórca sprawuje swoje rządy. Lecz rządy te oraz ich cel, są zakryte 
przed oczyma ludzi. Gdyby Boże postanowienia były znane człowie-
kowi, wówczas człowiek mógłby odnaleźć sens swojego życia, trudu 
i znoju. Ale Kaznodzieja wie, że Bóg daje każdemu człowiekowi czas 
młodości, pracy, radości i smutku, ale też czas umierania. Wartością 
jest życie: „Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję; gdyż żywy 
pies jest lepszy niż martwy lew” (Kz 9,4). I właśnie ze względu na to, czas 
ludzkiego życia jest ograniczony, to co cieszy, raduje, daje szczęście 
kończy się. Czy warto więc żyć? Czy życie ma w ogóle jakiś sens? Ka-
znodzieja nie daje odpowiedzi negatywnej. Przekonanie, że przecież 
jest Bóg i chociaż nie znamy Jego planów, to przecież warto żyć 
i należy życie tak wykorzystać, aby czuć się w nim szczęśliwym. 
„Przecież człowiek nie zna nawet swojego czasu, podobnie jak ryby, które się 
łowi zdradliwą siecią, i jak ptaki, które się łapie w sidła: Tak synowie ludzcy 
zostają uwikłani w złym czasie, który nagle na nich przypada” (Kz 9,12). 
 Dlatego następująco formułuje efekt swych przemyśleń: „Gdy Bóg 
daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego, i mieć 
w tym swój dział, i radować się w swoim trudzie – jest to dar Boży” (Kz 5, 
18.19a) i wyznaje: „Oto, co uznałem za dobre i co za piękne: Móc jeść i pić, 
i być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jaki się znosi pod słońcem podczas 
krótkiego swojego życia, które mu dał Bóg; bo to jest jego los” (Kz 5,17). Pi-
sze więc Mistrz ponurych myśli: „Poznałem więc, że dla ludzi nie ma nic 
lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. Również to jest darem 
Bożym, że człowiek może jeść i pić, i dogadzać sobie przy całym swoim tru-
dzie. Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki: Nic nie można 
do tego dodać i nic z tego ująć; a Bóg czyni to, aby się go bano”. 
 Kaznodzieja nie jest jednak propagatorem rozwiązłego życia. O ta-
kim nawet nie wolno myśleć. Izraelska tradycja mądrościowa, w której 
nurcie znajduje się także myśl kaznodziei, w ogóle nie dopuszcza ta-
kiej możliwości. Kaznodzieja pisze: „Raduj się, młodzieńcze, w swojej 
młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce, 
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i używaj, czego pragną twoje oczy”, ale do słów tych dodaje: „lecz wiedz, 
że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd” (Kz 11, 9). 
 Jest czas narodzin i umierania. To naturalne, że syci lat odchodzą 
z tego świata. Ale śmierć przychodzi nieraz do ludzi młodych, nawet 
dzieci. Wielka jest wówczas rozpacz  rodziców. Rozumiemy więc ból 
przełożonego synagogi, któremu zmarła córeczka, zapewne radość 
jego życia. Ewangelista pisze, że udał się on wówczas do Jezusa i pro-
sił Go: „Córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, 
a ożyje”. Zadziwiająca jest jego wiara: „połóż na nią swą rękę, a ożyje”. 
Jezus więc nie wahał się ani chwili, lecz udał się do domu przełożone-
go. Wchodząc do domu, spotkał tam płaczących i narzekających nad 
zmarłym dzieckiem. I powiedział do nich: „Odejdźcie, bo nie umarła 
dziewczynka, lecz śpi”. I wtedy naśmiewano się z Jezusa.  
 Dostrzegamy kontrast pomiędzy wiarą ojca dziewczynki a tłumem 
narzekającym nad trumną. Pesymizm i niewiara została skonfronto-
wana z wiarą. I wiara została nagrodzona. Jezus przywrócił do życia 
córeczkę przełożonego synagogi. Czytając Księgę kaznodziei z perspek-
tywy tego wydarzenia, możemy powiedzieć, że autor jej otrzymał 
odpowiedź na swój głęboki pesymizm. I możemy też powiedzieć, że 
jest czas narodzin, czas umierania, ale też czas zwycięstwa nad śmier-
cią w Chrystusie.  
 Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, to zwycięstwo Boga. Dlatego 
Apostoł dziękował Bogu za nie, a informując o tym wierzących w Ko-
losach, pisał, że ten Bóg uczynił ich „zdolnymi do uczestniczenia w dzie-
dzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i prze-
niósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, 
odpuszczenie grzechów”. Śpieszył także przypomnieć im, kim jest Chry-
stus: „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stwo-
rzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na 
ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nad-
ziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało 
stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest 
ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pier-
worodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy”.  
 W Chrystusie dane jest zwycięstwo nad śmiercią, w Chrystusie 
wszystko co jest na niebie i na ziemi ma możność pojednania się z Bo-
giem. Cały kosmos obdarowany został owocami zwycięstwa Chrystu-
sa na krzyżu w wielkanocny poranek.  

„Jezu, zwycięstwo daj w chwili konania, 



24. Niedziela po Trójcy Świętej  

 250 

Gdy już ostatni nadejdzie mój kres! 
Udziel pokoju i udziel wytrwania, 
Wybaw łaskawie z doliny mych łez. 
Nie daj mi ulec, gdy przyjdzie konanie – 
Podaj dłoń swoją, zwycięstwo daj, Panie!” 
 

* * *  
„Widzisz więc, że jeżeli poznajemy jak bardzo wielkie i cenne jest to co 
zostało nam dane, zaraz jak mówi Paweł (Rz 9,9) w sercach naszych 
przez Ducha rozlana zostaje miłość, która czyni nas wolnymi, rado-
snymi, wszechmocnymi wykonawcami i zwycięzcami wszystkich 
utrapień, sługami bliźnich, a jednak nie mniej i panami wszystkiego. 
Dla tych zaś, którzy nie mają tego co przez Chrystusa zostało im da-
rowane, Chrystus daremnie się narodził. Postępują oni drogą uczyn-
ków, toteż nigdy nie dojdą do odczucia wartości i znaczenia tych rze-
czy. Podobnie więc jak bliźni nasz znajduje się w potrzebie i pozbawio-
ny jest tego co my mamy w obfitości, tak i my wobec Boga byliśmy w po-
trzebie. Pozbawieni byliśmy jego miłosierdzia, przeto tak jak Ojciec Nie-
biański przyszedł nam z pomocą w Chrystusie za darmo, tak i my po-
winniśmy za darmo przychodzić z pomocą bliźniemu naszemu poprzez 
uczynki cielesne, stając się jeden dla drugiego poniekąd Chrystusem, 
abyśmy byli sobie nawzajem Chrystusami, a Chrystus we wszystkim ten 
sam, to znaczy, abyśmy byli prawdziwie chrześcijanami. […] Dlaczego 
chrześcijanami się nazywamy? Zapewne nazywamy się tak od Chrystusa, 
nie nieobecnego w nas, lecz w nas zamieszkującego, to znaczy, gdy weń 
wierzymy. Gdy jeden dla drugiego nawzajem stajemy się Chrystusem, 
czyniąc bliźniemu tak jak Chrystus nam czyni”.  

Marcin Luter 
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Trzecia Niedziela przed końcem Roku Kościelnego  
Hasło tygodnia: Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. ( 2 Kor 6,

2b)  
Psalm tygodnia: Ps 90,1-14(15-17) 
Pieśń tygodnia: „Czekamy Cię, Tyś Boży Syn…” (267); „Wpośród 

życia…” (948)  
Biblijne teksty:  I – Łk 17,20-24(25-30); II – Rz 14,7-9; III – Łk 11, 14-

23; IV – Hi 14, 1-6; V – Łk 18,1-8; VI – 1 Tes 5,1-6(7-
11).  

Myśl przewodnia: Bądźmy czujni, bądźmy trzeźwi 

 Zbliża się koniec roku kościelnego. Kościół zwraca myśli wierzą-
cych w Chrystusa ku czasom, które będą kresem historii ludzkości. 
Wszystko ma początek i koniec. Czas biegnie jak strzała wypuszczona 
z łuku. Historia podąża więc ku ostatecznemu celowi, kiedy wszystko 
ostatecznie znajdzie swoje miejsce w Bogu, albowiem – pisał apostoł 
Paweł – „z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie 
chwała na wieki” (Rz 11, 36).  
 Żydzi w czasach Jezusa nazywali czas, w którym żyli, wiekiem obec-
nym. Panowanie Boga w obecnym eonie – według rabinów – było w pe-
wnym sensie ograniczone, gdyż nie wszyscy, a co najważniejsze nie 
wszystkie narody podporządkowały się jedynemu Prawdziwemu 
Bogu. Żydzi jednak głęboko wierzyli, że nadejdzie czas, kiedy Bóg 
zapanuje nad wszelkimi ludami. Wtedy wszyscy poznają chwałę Pana, 
poddadzą się Jego woli, a On będzie panował nad nimi (Iz 40,9-11; 
51,5; 52,7.10; Dn 2,44; Za 14,9). To przyszłe Królestwo Boga było prze-
dmiotem nadziei. 
 W rozumieniu Nowego Testamentu wiek obecny był wiekiem obiet-
nicy danej przez Boga. Został on wypełniony w Chrystusie. Wraz z przyj-
ściem Chrystusa rozpoczęły się czasy ostateczne. Jezus – według 
ewangelisty Marka – rozpoczynając swoją publiczną działalność, po-
wiedział: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamię-
tajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15).  
 Według Jezusa Królestwo Boże jest wielkością ukrytą, lecz nie w za-
światach, i nie czeka na moment, w którym wkroczy ze spektakularną 
mocą, jak sądzili apokaliptycy, lecz ono jest, niepostrzeżenie przyszło 
i niemal niezauważalnie się rozwija. Siewca wyszedł, aby siać zboże 
(Mt 13,3), kwas obejmuje cały zaczyn z mąki (Mt 13, 33), ziarno psze-
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niczne rośnie razem z ziarnem kąkolu (Mt 13, 24-30), skarb jest ukryty 
w roli (Mt 13, 44), kupiec znalazł perłę (Mt 13, 45n). Jezus przez swoje 
podobieństwa o Królestwie Bożym wyjaśnił uczniom tajemnicę Króle-
stwa. Ono jest już obecne, ale nie w stopniu doskonałym. Przyszło, ale 
w formie utajonej. Nastąpiła inauguracja Królestwa Bożego, ale musi 
się ono rozwijać i realizować. Jest jak ziarnko gorczyczne, ale nadejdzie 
czas, że dojrzeje i mocą swoją obejmie wszystko.  
 Królestwo Boże jest więc wielkością obecną, w istocie bowiem wraz 
z przyjściem Jezusa „wypełnił się czas” (Mk 1,15a), nastały czasy zapo-
wiedziane, eschatologiczne. Pełnia jednak ciągle jeszcze była przed 
słuchaczami Jezusa, dlatego znajdują się oni w polu napięcia pomię-
dzy „już” a „jeszcze nie”. Jezus przeto na pytanie faryzeuszów, kiedy 
przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział: „Królestwo Boże nie przychodzi 
dostrzegalnie, ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Kró-
lestwo Boże jest pośród was” (Łk 17,20.21). Do uczniów swoich zaś, bło-
gosławiąc kielich, powiedział: „Nie będę pił z owocu winorośli, aż przyj-
dzie Królestwo Boże” (Łk 22,18). Przyjście Królestwa Bożego w Jezusie 
jest wypełnieniem obietnicy danej ludowi izraelskiemu, wypełnie-
niem, które zarazem jest gwarantem ostatecznego spełnienia w przy-
szłości. Pokolenie, któremu dane było słyszeć słowa: „Wypełnił się czas 
i przybliżyło się Królestwo Boże” (Mk 1,15), winno się cieszyć i dziękować 
Bogu, wszak „wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy 
widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli” (Mt 13, 
16).  
 Królestwo Boże w zwiastowaniu Jezusa jest wielkością dynami-
czną. Dynamika Królestwa, Bożego działania, ujawnia się w działaniu 
samego Jezusa, wszak z Nim i w Nim przyszło Królestwo Boże i jest 
ono tam, gdzie jest Jezus ze swoim słowem i zbawczym czynem. Zna-
kiem obecności Królestwa Bożego, które przyszło w Jezusie Chrystusie 
są cuda, które czynił Jezus, powiedział bowiem: „Jeżeli Ja palcem Bożym 
wypędzam demony, zaiste przyszło już do Was Królestwo Boże”.  
 Królestwo Boże rozwija się i rośnie, chociaż z powodu człowieka 
dzieje się wiele złego na świecie. Czas wzrostu, to czas łaski, czas, któ-
ry należy wykorzystać: „Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia” 
(2 Kor 6,2b). Dni człowieka bowiem są krótkie. Dlatego Kościół naka-
zuje także wspomnieć słowa autora Księgi Hioba: „Człowiek urodzony 
z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie; 
ucieka jak cień i nie ostaje się. Ale jeszcze nad takim masz otwarte oczy i po-
zywasz mnie przed siebie na sąd. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? 
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Nie ma ani jednego. Gdy jednak jego dni są ustalone, a liczba jego miesięcy 
postanowiona u ciebie, gdy Ty wyznaczyłeś mu kres, którego nie może prze-
kroczyć, odwróć od niego swój wzrok, niech odpocznie, niech jak najemnik 
nacieszy się swoim dniem”.  
 Nowy Testament mówi o końcu historii w związku z przyjściem 
Syna Człowieczego. Zapowiedź ta wprowadziła i czasem wprowadza 
jeszcze wiele zamętu w umysłach ludzi. Wielu chce odgadnąć i wie-
dzieć, kiedy ten dzień nastanie. To złudne wysiłki. Pan Jezus jasno i nie-
dwuznacznie mówi: „Przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden 
z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was: Oto tam, oto 
tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, 
świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy 
w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to 
pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. 
Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki 
i nastał potop, i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota: Jedli, pili, 
kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali; a w dniu kiedy Lot wyszedł z So-
domy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie 
w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi”.  
 Nikt więc nie wie kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie. Apostoł Pa-
weł ostrzegał wyznawców Chrystusa mieszkających w Tesalonikach: 
„A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem 
dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić 
będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle 
na kobietę brzemienną, i nie umkną”. 
 Będzie jak za dni Noego i Lota. Dlatego uczniom swoim  Jezus Chry-
stus powiedział, że powinni zawsze modlić się. A opowiadając im 
przypowieść o wdowie i sędzim, zakończył ją słowami: „Czyżby Bóg 
nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w no-
cy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich 
w obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyj-
dzie?” 
 Wierzący są dziećmi światłości, postępować więc powinni jako 
synowie światłości. Dlatego Wielki Apostoł napomina: „My zaś, którzy 
należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości 
oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, 
lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 
umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. Dlatego 
napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie”. A na 
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innym miejscu pisze: „Nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie 
umiera; bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umiera-
my; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chry-
stus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować”.  

„O, Królu nasz niebieski, Jezu, Panie miły, 
W bój prowadź nas zwycięski. Użycz nam swej siły. 
My z Tobą żyć pragniemy i tu w doczesności, 
I tam, gdzie dostąpimy z Tobą cnej błogości”.  
 

* * *  
„Wiara powiada, że u kresu jest żywot wieczny. Ale czy to jest pewne, 
że wiara ma rację? Czy można o tym tak zdecydowanie być przekona-
nym? Czy nie jest to koniec końców tylko przypuszczenie? Gdy to 
pytanie się pojawi — a jakżeż miałoby się nie pojawić? — wówczas się 
rozstrzygnie, czy potrafisz naprawdę wierzyć. Wiara jest pewnością, 
że Bóg w Jezusie Chrystusie prawdziwie nam objawił swoją wolę. A tą 
wolą jest życie wieczne. W jaki sposób on tę wolę urzeczywistni, nie 
wiemy; nic to nas nie obchodzi. Naszą rzeczą jest żyć w tej wierze, 
radować się i już teraz żyć w miłości, która jest sensem życia wieczne-
go. Tak więc już w wierze w Chrystusa rozpoczyna się życie wieczne. 
I dlatego śmierć nie ma nad nami mocy”. 

Emil Brunner 

„Byłem na szczycie góry. I patrzyłem, i widziałem ziemię obiecaną. 
Mogę nie wejść tam z wami, ale chcę, abyście dziś wieczorem wiedzie-
li, że jako lud wejdziemy do ziemi obiecanej. Jestem tak szczęśliwy 
dzisiejszego wieczoru. O nic się nie martwię. Nie lękam się żadnego 
człowieka. Moje oczy widziały chwałę przychodzącego Pana”.  

Martin Luther King 
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Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego 
Hasło tygodnia: My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. 

(2 Kor 5,10) 
Psalm tygodnia: Ps 50,1.4-6.14.15.23 
Pieśń tygodnia: „Przybliża się już sądny dzień…” (274); „W sądu 

dzień…” (277) 
Biblijne teksty:  I – Mt 25,31-46; II – Rz 8,18-23(24.25); III – Łk 16,1-

8(9); IV – Obj 2, 8-11; V – Jr 8,4-7; VI – 2 Kor 5,1-10. 

Myśl przewodnia: Wszyscy staniemy przed sądem Bożym 
 Wszystko przemija. Upływa nasze życie, zmienia się kształt tego 
świata, historia ludzkości dobiega do końca. Obumierająca przyroda 
przypomina nam, że życie jest nietrwałe i podąża ku wieczności. Na-
dejdzie chwila, w której czas się zatrzyma. Ostatnie niedziele roku ko-
ścielnego wzywają nas do refleksji nad sensem życia, prawem przemi-
jania, końcem naszej historii, powszechnym zmartwychwstaniem 
i sądem ostatecznym. „My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystu-
sowym” (2 Kor 5,10) – pisał apostoł Paweł. 
 Człowiek zawsze, czy jest tego świadomy, czy też nie, stoi przed 
obliczem łaskawego i sądzącego Boga. Miłosierdzie i pokój objawia się 
nad tymi, którzy miłują Boga, sąd zaś nad niewiernymi i błądzącymi. 
Prorok Jeremiasz wytykając ludowi izraelskiemu nieposłuszeństwo 
Jahwe, zapowiedział, że spotka go sąd, niewola i jarzmo. Izrael zapo-
mniał o swoim Bogu. Nikt nie ubolewał nad swoją złością. Każdy pę-
dził na oślep jak koń cwałujący w bitwie (Jr 8,6). Chociaż lud wybrany 
doznał tyle dobrego, to jednak nie pamiętał o Bożej woli. Zranione 
serce Boga, skarżyło się przez usta Proroka: „Bocian w przestworzach zna 
swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, 
lecz lud mój nie chce znać prawa Pana” (Jr 8,7). Ale niewierność ludu nie 
przekreśla wierności Boga. Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom 
pomimo niewierności człowieka.  
 Gniew Boży jest nad tymi, którzy nie boją się Boga. Ale z powodu 
ludzkiego grzechu, nad całym stworzeniem zawisnął gniew Boży. Wszys-
tko zostało poddane marności i niewoli skażenia. Cała przyroda wzdy-
cha pod ciężarem znikomości i oczekuje ostatecznego odkupienia i obja-
wienia wszystkich dzieci Bożych (Rz 8,18-23). 
 Pielgrzymowanie w ciele, które Wielki Apostoł Narodów przyrów-
nuje do bytowania w namiocie (2 Kor 5, 1-10), przede wszystkim nie-
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dogodności życia i doświadczenia, nic nie znaczą w porównaniu z chwa-
łą, która ma się objawić i zajaśnieć nad odkupionymi przez Chrystusa 
dziećmi Bożymi. „Utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porów-
naniu z chwałą, która ma się nam objawić” (Rz 8,18). Przez doświadczenie 
Bóg przygotowuje nas do życia w chwale. Oczyszczający sąd posiada 
wymiar pedagogiczny i jest wyrazem miłosierdzia Bożego. 
 Życie chrześcijanina nakierowane jest ku wieczności. Wiara jako 
troska o ostateczne usynowienie i o wieczne oglądanie oblicza Bożego 
karmi się słowem obietnicy, „że jeśli ten namiot, który jest naszym ziem-
skim mieszkaniem się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie 
rękoma zbudowany, wieczny” (2 Kor 5,1). Zachowanie tej pewności jest 
niczym nie zastąpioną potrzebą serca i duszy, która pod ciężarem 
światowej troski „wzdycha” i pragnie przypodobać się Bogu (2 Kor 5, 
4.9). Wytrwać w wierności zawsze wiernemu Bogu – to zadanie dla 
wierzącego na całe życie. 
 Każdy chrześcijanin, jego parafia i Kościół do którego należy, musi 
usłyszeć wezwanie wywyższonego Pana, Jezusa Chrystusa: „Bądź 
wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota” (Obj 2, 10). Niosąc krzyż, 
cierpiąc prześladowanie, obelgi i zniewagi dla Chrystusa oraz ćwicząc 
się we wierze, z dnia na dzień winniśmy stawać się coraz bardziej 
wiernymi Temu, który wierzącym przyobiecał wieniec życia, zbawie-
nia i wiecznej chwały. Wierności domaga się Chrystus od każdego 
z nas, przede wszystkim od swojego Kościoła, który oczyścił swoją 
krwią i uczynił swoją oblubienicą. 
 Nowy Testament rozumie wierność Chrystusowi jako służbę dla 
bliźniego. W Jezusowej przypowieści o sądzie ostatecznym król po-
wiedział: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. (...). Czegokolwiek nie uczynili-
ście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście” (Mt 25,40.45). 
Owym królem w przypowieści jest sam Chrystus, gdyż przed Jego 
obliczem w dniu sądu ostatecznego zgromadzeni zostaną wszyscy 
ludzie i każdy przed Nim będzie musiał zdać rachunek ze swojego 
życia. Chrystus przychodzi do nas w słowie ewangelii, ale także w bli-
źnim. Kto nie odtrąci wyciągniętej ręki bliźniego, szczególnie wzgar-
dzonego i odtrąconego przez wielkich tego świata, ten okazuje wier-
ność swojemu Panu i Zbawicielowi. Kto nie widzi potrzeb siostry 
i brata, i nie słyszy jego prośby o pomoc, ten zapiera się Chrystusa 
i okazuje Mu pogardę, na tej ziemi bowiem Chrystus był także bez-
domnym, wzgardzonym i prześladowanym przychodniem.  
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 Chrystusa spotykamy w ewangelii, ale także w bliźnim. Co czyni-
my bliźniemu, czynimy także Chrystusowi.  
 Życie chrześcijanina jest proegzystencją, to znaczy służbą dla bliź-
niego. Przez usługę bliźniemu, człowiek człowiekowi staje się bliższy, 
przeobraża się oblicze przemijającego świata, przede wszystkim wia-
rygodne staje się świadectwo Kościoła o Chrystusie i o Jego zbawczym 
czynie. W służbie tej należy wszystko poświęcić. Pan Jezus powiedział: 
„Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości” (Łk 16,9). Dobry-
mi uczynkami nie zasługujemy na łaskę Bożą, gdyż ta okazana jest 
nam dzięki zasłudze Jezusa Chrystusa. Czyniąc miłosierdzie bliźnie-
mu, okazujemy wierność Chrystusowi. Prawdziwa wiara czynna jest 
w miłości (Ga 5,6). Wiernym w miłości i wierze jest przyobiecany wie-
niec życia wiecznego. 

„Więc ciesz się, duszo, chwal swego Pana, 
Że błogość wieczna ci obiecana. 
Stój tylko w wierze i bojuj stale, 
Bóg ci koronę da w Swojej chwale”. 

 
* * *  

„Jezus Chrystus powstał z umarłych i z tym złączona jest mocna, pew-
na wiara, w której umacnia i utwierdza nas ten artykuł wiary: „Zstąpił 
do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi 
po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić ży-
wych i umarłych”. Należy przy tym dobrze zapamiętać słowa: Chry-
stus zmartwychwstał i zapisać je literami wielkimi jak wieża, czy na-
wet jak niebo i ziemia, abyśmy nic innego nie widzieli, słyszeli, myśleli 
i znali, lecz tylko ten artykuł. Jeśli tak będziemy wierzyć, to będziemy 
dobrze żyli i umierali. Gdyż Chrystus zwyciężył śmierć i zmartwych-
wstał nie tylko dla siebie, lecz musisz tak to umiłować, aby obejmowa-
ło to i nas, byśmy także i my byli objęci i stali w tym «zmartwych-
wstał» i przez to też zmartwychwstali i żyli z Nim (Chrystusem) w wie-
czności”. 

Marcin Luter 
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Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego  
Hasło tygodnia: Niechaj biodra wasze będą przepasane. (Łk 12,35) 
Psalm tygodnia: Ps 126 
Pieśń tygodnia: „Zbudźcie się, tak ci wołają…” (282)                    
Biblijne teksty: I – Mt 25,1-13; II – Obj 21,1-7; III – Łk 12,42-48; IV –

Iz 65,17-19(20-22)23-25; V – Mk 13,31-37; VI – 2 P 3,
(3-7)8-13. 

Myśl przewodnia: Zawsze gotowi na spotkanie z Panem 

  Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego nazywana jest także Nie-
dzielą Wieczności. Z nazwy tej wynika, że przeżywając ją, powinni-
śmy nasze myśli zwrócić ku wieczności.  
 Co to jest wieczność?  
 Mówimy o Bogu, że jest wieczny. Wieczność nie jest czasem. Umie-
rając, wchłonięci zostajemy przez wieczność. Ale wieczność nie jest dal-
szym ciągiem czasu. Wieczność jest ponad i poza czasem. Nie jest cza-
sem bez początku i końca. A więc wieczność nie jest przedłużeniem 
czasu przed jego początkiem ani końcem. Wieczność jest ponad cza-
sem, nie jest związana z ruchem i nie należy do sfery stworzoności. 
Jako, że ograniczeni jesteśmy czasem i w czasie żyjemy, najtrudniej 
nam pojąć czym jest wieczność i wieczność Boga. Wieczność Boga jest 
niezgłębioną tajemnicą.  
 Hasło Ostatniej Niedzieli Roku Kościelnego brzmi: „Niechaj biodra 
wasze będą przepasane”. W Ostatnią Niedzielę Roku Kościelnego we-
zwani jesteśmy więc do czujności, gotowości, do przygotowania się na 
chwilę, w której wezwani zostaniemy do pozostawienia poza sobą 
czasu i wkroczenia w wieczność, która nas pochłonie na wieki. Chwila 
ta niekoniecznie jest równoznaczna z chwilą śmierci. Końcem czasu 
jest także dzień przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.  
 Ewangelia Ostatniej Niedzieli Roku Kościelnego uczy nas, co zna-
czy być gotowym na przyjście Pańskie. W niej Jezus przy pomocy 
przypowieści o dziesięciu pannach, oczekujących w domu weselnym 
na oblubieńca, powiada, że nie wszyscy będą przygotowani na dzień 
powtórnego przyjścia Syna Człowieczego. Być przygotowanym, zna-
czy nie zapominać o swoich obowiązkach chrześcijańskich, nie zanie-
dbywać wiary, czujności i gotowości. Być gotowym, znaczy czuwać, 
nieustannie myśleć, że każda chwila naszego życia, może być tą ostat-
nią w naszym życiu. Dlatego Jezus zakończył swoją przypowieść 
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o dziesięciu pannach słowami: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani 
godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie”. 
  Podobne myśli i wezwanie zawarł Chrystus w słowach o wiernym 
szafarzu. Kim jesteśmy na tej ziemi? Właśnie szafarzami darów Bo-
żych, które nam zostały powierzone, aby o nie dbać, rozwijać i służyć 
nimi naszym bliźnim. Pan nasz zapytał swoich słuchaczy: „Któż jest 
wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił pan nad czeladzią swoją, 
aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym?” Złym sługą i niewiernym 
szafarzem jest ten, który mówi „w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyj-
ściem”. Złym sługą jest ten, który – jak mówi Jezus – bije sługi i służeb-
nice, ucztuje i upija się. Jezus mówi, że pan złego sługi przyjdzie 
w chwili, w której jego przyjścia się nie oczekuje. Zły sługa odbierze 
należną zapłatę. Ale – zwróćmy uwagę – kara będzie zróżnicowana: 
„Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie po-
stąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć 
popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego 
wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się 
wymagać”.  
 Może się komuś zdawać, że jeśli Pan zwleka ze swoim przyjściem, 
i że pomimo zapowiedzi rychłego przyjścia Pana, dzień Pański nie 
nadchodzi, to może to oznaczać, że nie nadejdzie on nigdy, że przyj-
ście Pańskie jest jedynie wymysłem, a celem jego jest utrzymanie ludz-
kości w strachu i bojaźni. Tak myślących apostoł Piotr nazywa szyder-
cami. Mówią oni: „Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem 
zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia”. 
 Przed takim myśleniem przestrzega sam Jezus: „Niebo i ziemia prze-
miną, ale słowa moje nie przeminą”. Słowo Pańskie, jak żadne inne spełni 
się. Ale o tym dniu, w którym nastąpi koniec, nikt nie wie. Jezus po-
wiada: „O tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, 
tylko Ojciec”. Dlatego Pan napomina: „Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bo-
wiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, 
zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zada-
nie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy 
pan domu przyjdzie: czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy 
rankiem. Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, 
mówię wszystkim: Czuwajcie!”  
 Przed takim myśleniem przestrzega też apostoł Piotr: „Obstając przy 
tym (ma tu na myśli owych szyderców), przeoczają, że od dawna były 
niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Boże-
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go, przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i zie-
mia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień 
sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi 
uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden 
dzień. 9.Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, 
że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek 
zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania”. 
 Dwa teksty biblijne przeznaczone na Ostatnią Niedzielę Roku Ko-
ścielnego (Iz 65, 17-19(20-22)23-25 oraz Obj 21,1-7) w formie apokalip-
tycznej mowy, mówią o końcu czasów.  
 Izajasz w imieniu Boga wieszczy wielką przemianę, która nastąpi. 
Prorok ma na myśli koniec niewoli babilońskiej, powrót ludu wybra-
nego do ziemi ojców. Zgodnie z tradycją Starego Testamentu, czasy 
ostateczne rozumiane są tu jako wielka przemiana stworzonego świa-
ta, w którym wszystko zostanie odnowione, życie i los Izraela. Izajasz 
przekazuje więc powracającemu z niewoli ludowi słowa Boga: „I będę 
się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w 
nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło 
tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za mło-
dzieńca będzie uchodził kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając 
sto lat będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy 
zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś 
inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki 
jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to 
będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić 
dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławio-
nych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpo-
wiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich wysłucham. Wilk z ja-
gnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś 
będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej 
świętej górze”.  
 Św. Jan podejmuje temat zawarty w proroctwie Izajasza, ale widzi 
go inaczej. W Objawieniu św. Jana Izajaszowa perspektywa prorocka, 
ale jednak historyczna, została zamieniona na perspektywę pozahisto-
ryczną. Kiedy świat przeminie (Obj 20,11), Bóg ustanowi na jego miej-
scu nowe niebo i nową ziemię. Z niebios zstąpi wtedy na nową ziemię 
nowa Jerozolima. Nowa Jerozolima nie będzie przemienioną starą 
Jerozolimą. Przygotowana jest ona w wieczności i pojawi się wraz z na-
staniem nowego świata. Również apostoł Paweł mówi o górnej Jerozo-
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limie i nazywa ją naszą matką, wskazując w ten sposób na przybliżają-
ce się nowe stworzenie (Ga 4,26).  
 Stara Jerozolima, w której znajdowała się świątynia była mieszka-
niem Boga. Wraz z zstąpieniem nowej Jerozolimy, Bóg będzie na wieki 
z tymi, których powołał, wybrał i zbawił. Wtedy przeminie wszelkie 
cierpienie (por. Obj 7,16 nn.) i śmierci już więcej nie będzie, przeminą 
bowiem pierwsze rzeczy i stary świat, żyjący pod znakiem grzechu, 
cierpienia i śmierci. 
 Na końcu Objawienia św. Jana, a więc na końcu Nowego Testamentu 
odzywa się sam Bóg, aby potwierdzić, iż opisany obraz nowego świata 
jest prawdziwy. „Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.6.I rzekł do 
mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam 
darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu 
Bogiem, a on będzie mi synem”.  

„Jeruzalem, nadziemski grodzie  ty,   
W twych murach obym żył!  
O tobie  wciąż me  serce tęskne śni,  
Otrząsa ziemi pył.  
Duch zrywa się do lotu  
Z padołu gorzkich łez,  
Z trosk wiecznych kołowrotu  
Tam, gdzie mych smutków kres”. 

 
* * *  

„Nie wiem, dokąd pójdę po śmierci, odchodzę, nie widząc i nie prze-
czuwając nic. Polecam się jednak temu, który w psalmie powiedział: 
Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma! (Ps 55,23). Z tym 
umieram, gdyż wiem, że On by nie skłamał. Lecz skoro wiara ma życie 
i nie widzi go, a nawet nie widzi żadnego przeciwieństwa, to skąd ona 
to wie? Tylko stąd, że Bóg powiedział, że nie wypuści ze swej ręki 
tych, co mu zaufali”.  

Marcin Luter 
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Dziękczynne Święto Żniw 
Hasło tygodnia: Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz 

pokarm ich we właściwym czasie. (Ps 145,15) 
Psalm tygodnia: Ps 104,10-15.27-30 
Pieśń tygodnia: „Pieśń wznoszą usta…” (619);  „Czego chcesz od nas, 

Panie…” (248) 
Biblijne teksty:  I – Łk 12,(13.14)15-21; II – 2 Kor 9,6-15; III – Iz 58,7-

12; IV – 1 Tm 4,4.5; V – Mt 6,19-23; VI – Hbr 13, 15.
16. 

Myśl przewodnia: Wiara wyrażająca się w działaniu 

 Istotnym elementem wiary chrześcijańskiej jest przeświadczenie, że 
nasze życie zawdzięczamy Bogu, który nie tylko nas stworzył, ale 
również żywi, przyodziewa  zachowuje przy życiu. Wyrazem tej wiary 
jest katechizmowe objaśnienie do 1. artykułu wiary: „Wierzę, że Bóg 
stworzył mnie (...), że dał mi ciało i duszę, oczy i uszy, i wszystkie 
członki, rozum i wszystkie zmysły, i dotąd utrzymuje; nadto obdarza 
mnie odzieniem i obuwiem, pokarmem i napojem, domem i gospodar-
stwem, żoną i dziećmi, rolą i bydłem i wszystkimi dobrami, tudzież 
wszystkie potrzeby ciała i życia mego obficie codziennie zaspokaja, od 
wszystkich niebezpieczeństw chroni i od wszystkiego złego strzeże 
i zachowuje”.  
 Nasza wiara w opatrznościowe prowadzenie Boga, jest dziedzi-
ctwem starotestamentowej wiary potomków Abrahama w Boga, który 
stworzył niebo i ziemię. Wyrażona została ona na kartach Pisma Świę-
tego Starego Testamentu w wielu wyznaniach i modlitwach. Psalmista 
w modlitwie swojej wyznał: ”Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty 
im dajesz pokarm ich we właściwym czasie” (Ps 145, 15). Pobożny Izraelita 
w każdej okruszynie chleba dostrzegał znak działania ręki Boga. Nie 
tylko manna na pustyni była pożywieniem, które Izrael zawdzięczał 
Wszechmogącemu, ale każdy snop zboża i ziarnko świadczyło, że Bóg, 
który wszystko powołał do istnienia, nadal działa i hojnie obdarza 
dzieci swoje, żywiąc je i utrzymując przy życiu. Wiara ta wyrażała się 
w codziennym życiu, w modlitwie dziękczynnej za chleb powszedni 
oraz w społecznym świętowaniu z okazji zbioru pierwszych snopów.  
 Początkowo w starożytnym Izraelu Święto Zbiorów obchodzono 
w Zielone Świątki. W dniu tym każdy Izraelita zobowiązany był zja-
wić się w świątyni, aby podziękować Bogu za plony (2 Mż 23,16; 
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34,22). Obowiązek uczestnictwa w uroczystościach religijnych podczas 
Święta Zbiorów w świątyni (2 Mż 34,23; 5 Mż 16,16), świadczy jak 
ważna była w religii Starego Testamentu wiara, że Bóg daje życie 
i przy życiu utrzymuje.  
 Podzielamy tą wiarę ludu izraelskiego i Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, który nakazał nam modlić się o chleb powszedni: „Chleba nasze-
go powszedniego daj nam dzisiaj”. Wdzięczni za dary chleba powsze-
dniego, w Święto Dziękczynienia za plony ziemi, nie tylko wyznajemy 
za psalmistą: „Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm 
ich we właściwym czasie” (Ps 145,15), lecz z serca dziękujemy za wysłu-
chanie modlitw naszych i chwalimy Boga za dary, które z Jego hojnej 
ręki obficie otrzymujemy. Dziękujemy za każdą okruszynę chleba, ale 
także za możliwość pracy i nauki, za nasze pola, warsztaty pracy, fa-
bryki, kopalnie i biurka, przy których twórczo pracujemy. 
 Nasz reformator, ks. dr Marcin Luter, odpowiadając na pytanie 
katechizmowe: „Co to jest chleb powszedni?”, odpowiada: chlebem 
powszednim jest „wszystko, co do wyżywienia ciała i zaspokojenia 
jego potrzeb należy, jako to: pokarm, napój, odzienie, obuwie, dom, 
gospodarstwo, rola, bydło, pieniądze, mienie, pobożne małżeństwo, 
pobożne dzieci, pobożni domownicy, pobożna i wierna zwierzchność, 
dobry rząd, dobra pogoda, pokój, zdrowie, karność, uczciwość, wierni 
przyjaciele, dobrzy sąsiedzi i tym podobne”. Bóg daje wszystkim chleb 
powszedni, ale często daje go poprzez nasze ręce. Jedni mają obfitość 
chleba, inni zaś oczekują nań z wyciągniętą ręką. Nie świadczy to, że 
Bóg jest niesprawiedliwy, lub że nie wysłuchuje wszystkich, lecz, że ci, 
którzy obfitują w dobra tej ziemi, nie potrafią dzielić się z tymi, którzy 
poszukują pracy i żyją w niedostatku. Wiara w Boga, jako Ojca wszyst-
kich ludzi, objawia się między innymi w tym, że bogaty dzieli się 
z ubogim. Dlatego prorok Pański w imieniu Boga napominał: „Po-
dzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, 
gdy zobaczysz nagiego przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie od-
wrócisz” (Iz 58,7). Okazującym miłosierdzie, prorok zapowiedział jesz-
cze większą obfitość: „Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pra-
gnienie spragnionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności… i Pan 
będzie ciebie stale prowadził i nasyci duszę twoją nawet na pustkowiach” (Iz 58, 
10a.1 la). Bóg daje tym, którzy otwierają swe ręce i hojnie udzielają 
biednym i potrzebującym z tego, co otrzymali z ręki łaskawego Boga. 
Apostoł Paweł pisał do Koryntian, którzy przyszli jerozolimskiemu 
Kościołowi z pomocą pieniężną: „Władny jest Bóg udzielić wam obficie 
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wszelkiej łaski, abyście mając wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć 
na wszelką dobrą sprawę” (2 Kor 9, 8). Chrystus nazwał bogaceniem się 
w Bogu okazywanie miłosierdzia, niesienie pomocy potrzebującym, 
dzielenie się z bliźnim. Przypowieść o bogatym człowieku, który nie 
pamiętał o bliźnich, a myślał jedynie o używaniu życia, Chrystus za-
kończył ostrzeżeniem: „Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla 
siebie, a nie jest bogaty w Bogu”. Bogacz, myśląc wyłącznie o sobie, za-
pomniał, że Bóg może go odwołać w każdej chwili z tego świata, 
a wtedy wszystko pozostawi. Odejdzie straszliwie duchowo ubogi. Nie 
będąc bogatym w Bogu, stanie przed Bogiem z pustymi rękami (Łk 12, 
15-21). Dlatego Chrystus w Kazaniu na Górze przestrzega i napomina: 
„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie 
złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie” (Mt 6, 
19.20a). 
 Najlepszym podziękowaniem za chleb powszedni jest podzielona 
kromka chleba pomiędzy ubogich i potrzebujących pomocy.  

„Bądź na wieki pochwalon,  
Nieśmiertelny Panie!  
Twoja łaska, Twa dobroć  
Nigdy nie ustanie”. 
 

* * *  
„Dobra, które mamy od Boga, spływały z jednego na drugiego, aby 
stały się wspólne, aby każdy przywdział na siebie postać swego bliź-
niego, zachowując się tak, jak gdyby sam był na jego miejscu. Dobra te 
spływały i spływają na nas z Chrystusa, który naszą postać przywdział 
na siebie, jakby to On był tym, czym my jesteśmy. A z nas spływają one 
na tych, którzy ich potrzebują tak, iż zarówno moją wiarę, jak i moją 
sprawiedliwość powinienem położyć przed Bogiem dla zakrycia i prze-
błagania grzechów bliźniego”. 

Marcin Luter 
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Pamiątka Reformacji 
Hasło tygodnia: Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, 

który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. (1 Kor 
3,11) 

Psalm tygodnia: Ps 46,2-8 
Pieśń tygodnia: „Warownym grodem jest nasz Bóg…” (265 lub 259);  

„Zachowaj nas przy Słowie swym…” (266) 
Biblijne teksty:  I – Mt 5,2-10(11.12); II – Rz 3,21-28; III – Mt 10,26,b-33; 

IV – Ga 5, 1-6; V – Iz 62,6.7.10-12; VI – Flp 2,12.13.  

Myśl przewodnia: Odnowa zawsze aktualna 

 W dniu Pamiątki Reformacji wspominamy wydarzenia, które miały 
miejsce 31 października 1517 roku w Wittenberdze. W przeddzień 
Wszystkich Świętych, mnich augustiański, profesor tamtejszego uni-
wersytetu, ks. Marcin Luter, przybił na drzwiach kościoła zamkowego 
95 tez na temat odpustów. Wystąpił w nich przeciwko praktyce sprze-
dawania listów odpustowych, na mocy których kupujący odpust 
otrzymywał odpuszczenie grzechów. Ta praktyka niezgodna z Pismem 
Świętym oraz nauką starożytnego Kościoła chrześcijańskiego, poczyniła 
wielkie spustoszenie w pobożności u schyłku średniowiecza. Tezy Lutra 
nie były wymierzone przeciwko Kościołowi, lecz gorszącej praktyce 
sprzedawania odpuszczenia grzechów. Uważa się, że przybicie tez na 
drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze rozpoczęło reformację, 
dzieło odnowy chrześcijańskiego Kościoła. Luter, występując przeciw-
ko odpustom nie zdawał sobie sprawy, że czynem swoim wywoła 
burzę, gwałtowny pęd do reformowania starych struktur kościelnych. 
Wzywał jedynie teologów do publicznej dysputy na temat odpustów. 
Nie przewidywał, że stanie się reformatorem Kościoła.  
 Dzieło reformy rozpoczęło się później. Jednakże do odnowy myśli 
i serca w życiu Lutra doszło wcześniej, gdy zrozumiał na czym polega 
Boża sprawiedliwość. Stało się to przed rokiem 1517. Ewangelia o us-
prawiedliwieniu człowieka z łaski przez wiarę przeobrażała Witten-
berskiego Reformatora. W końcu wydała owoc w postaci dzieła od-
nowy Kościoła. Owoc ten dojrzewa na naszych oczach. 
 Jak Bóg przyobiecał ludowi swojemu wybawienie (por. Iz 62, 6.7.10-
12) i w wierności swojej okazał swe zbawcze ramię, tak nieustannie 
w Jezusie Chrystusie przychodzi z pomocą Kościołowi swojemu, tak iż 
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może on uważać się za lud święty, otoczony wałem miłości i dobroci 
Bożej. 
 Biblijna prawda o usprawiedliwieniu człowieka z łaski przez wiarę 
w Jezusa Chrystusa wypisana została na sztandarze Reformacji. Świa-
dectwo o usprawiedliwieniu grzesznika z łaski Bożej uznane zostało 
przez reformatorów za artykuł, od którego zależy dalsze istnienie Ko-
ścioła (articulus stantis et cadentis ecclesiae). Odstępstwo od tego artyku-
łu czyni egzystencję Kościoła niepewną i prowadzi do dekadencji i de-
generacji Kościoła. Ks. dr Marcin Luter pisał: „Pierwszym i głównym 
artykułem jest to, że Jezus Chrystus, Bóg i Pan nasz, umarł z powodu 
grzechów naszych i zmartwychwstał dla usprawiedliwienia naszego 
(...). Od tego artykułu odstąpić lub coś przeciwko uznawać czy do-
puszczać nikt z nabożnych nie może, choćby niebo, ziemia i wszystko 
zwalić się miało”. 
 Artykuł o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę stoi na straży 
wierności Chrystusowi, „którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną, 
skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej” (Rz 3,25). Mówi 
on bowiem o usprawiedliwieniu, a więc o odpuszczeniu  człowiekowi 
jego grzechów, nie z powodu jego dobrych uczynków, lecz dla posłu-
szeństwa i krzyżowej ofiary Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Kto więc 
szuka sprawiedliwości, która jest z Zakonu, dąży do własnej sprawie-
dliwości i gardzi darem Bożym, Chrystusową sprawiedliwością, 
okrywającą naszą chorobę. 
 Poszukiwanie własnej sprawiedliwości jest zdradą Chrystusa i po-
gardą dla łaski Bożej. Dlatego apostoł Paweł pisał: „Odłączyliście się od 
Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia z wiary” (Ga 5, 
4). 
 Dar usprawiedliwienia z łaski, dzięki krzyżowej  zasłudze Jezusa 
Chrystusa jest Bożą ofertą dla całej ludzkości, gdyż Wszechmogący 
chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni (1 Tm 2,4). Staje się on jednak 
własnością tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, w moc Jego zbaw-
czej ofiary i krwi niewinnie przelanej na Golgocie. I chociaż Bóg uspra-
wiedliwia człowieka z łaski, darmo bez uczynków, to jednak może ono 
być przyjęte jedynie przez wiarę. Wiara jest warunkiem przyjęcia łaski 
usprawiedliwienia. 
 Nikomu nie wolno przejść obojętnie obok daru łaski. Nikt nie może 
uspokajać swojego sumienia i mówić: cokolwiek czynić będę, łaska 
zostanie mi okazana. Wyciągniętą dłoń Bożą uchwycić może jedynie 
żywa wiara, wyrażająca się w miłości (Ga 5,6). Dlatego Wielki Apostoł 
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Narodów napominając: „z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawuj-
cie” (Flp 2,12), ostrzega przed lekceważeniem łaski Bożej. Zapłacona za 
nią została najwyższa cena, cena życia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. 
Wiarą bierzemy Boży dar i wiarą odpowiadamy na Boże zmiłowanie. 
 Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest ją-
drem ewangelii Bożej. Za jej wyznawanie byli prześladowani reformato-
rzy i ojcowie naszej wiary. W ucisku i doświadczeniu pociechą były dla 
nich Jezusowe słowa: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powo-
du sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios (...). Radujcie się i we-
selcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie (...)” (Mt 5,10-12). 
 Luter jadąc do Wormacji na sejm, pisał do swojego przyjaciela Spa-
latina: „Jeśli do Wormacji zdrowy pojechać nie mogę, niechaj mnie 
zawiozą chorego. Gdy mnie cesarz woła, to oczywiście woła mnie Bóg. 
Jeśli pragną użyć przemocy przeciwko mnie, a wydaje się, że nie chcą 
się ode mnie niczego nauczyć, to my sprawę Bogu oddajemy. Żyje 
jeszcze i króluje Ten, który wybawił owych trzech mężów z pieca ogni-
stego. Jeśli On mnie zachować nie chce, to mniejsza o mą głowę, byle-
byśmy tylko o to się starali, aby ewangelia nie stała się pośmiewiskiem 
bezbożnych. Ja chętnie przeleję krew moją za ewangelię. Czy wiemy, 
czym się przysłużymy dla dobra ogółu, czy naszym życiem, czy 
śmiercią ?”   

„O Jezu, słońce łaski,  
Światłości życia Ty!  
Niech światła twego blaski  
Rozświetlą serce mi.  
Rozwesel łaską swoją 
I odnów duszę moją.  
Nie odmów, Boże, mi!” 
 

* * *  
„Geniusz religijny Marcina Lutra dostrzegł, że jedyny ratunek pocho-
dzi od Boga. I że to jest dar. Że nie można go wysłużyć, nie można go 
zdobyć własnym wysiłkiem. Zbawienie ostatecznie jest darem, a to, co 
czynimy, to już jest owoc. Dar łaski przynosi w nas owoc. A więc: ak-
centowanie priorytetu Boga, Jego inicjatywy, Jego zbawczej mocy” 

Wacław Hryniewicz 
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ST                     Stary Testament  
1 Mż 1. Księga Mojżeszowa 
2 Mż 2. Księga Mojżeszowa 
3 Mż 3. Księga Mojżeszowa 
4 Mż 4. Księga Mojżeszowa 
5 Mż 5. Księga Mojżeszowa 
Joz Księga Jozuego   
Sdz Księga Sędziów 
Rt Księga Rut 
1 Sm 1. Księga Samuela 
2 Sm 2. Księga Samuela 
1 Krl 1. Księga Królewska 
2 Krl 2. Księga Królewska 
1 Krn 1. Księga Kronik 
2 Krn 2. Księga Kronik 
Ezd Księga Ezdrasza 
Ne Księga Nehemiasza 
Est Księga Estery 
Hi Księga Hioba 
Ps Księga Psalmów 
Prz Księga Przypowieści 
Kz Księga Kaznodziei 
Pnp Pieśń nad Pieśniami 
Iz Księga Izajasza 
Jr Księga Jeremiasza 
Tr Księga Trenów 
Ez Księga Ezechiela 
Dn Księga Daniela 
Oz Księga Ozeasza 
Jl Księga Joela 
Am Księga Amosa 
Ab Księga Abdiasza 
Jon Księga Jonasza 
Mi Księga Micheasza 
Na Księga Nahuma 
Ha Księga Habakuka 
So Księga Sofoniasza 
Ag Księga Aggeusza 
Za Księga Zachariasza 
Ml Księga Malachiasza 
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NT                   Nowy Testament  
Mt Ewangelia św. Mateusza 
Mk Ewangelia św. Marka 
Łk Ewangelia św. Łukasza 
J Ewangelia św. Jana 
Dz Dzieje Apostolskie 
Rz List do Rzymian 
1 Kor 1. List do Koryntian 
2 Kor 2. List do Koryntian 
Ga List do Galacjan 
Ef List do Efezjan 
Flp List do Filipian 
Kol List do Kolosan 
1 Tes 1. List do Tesaloniczan 
2 Tes 2. List do Tesaloniczan 
1 Tm 1. List do Tymoteusza 
2 Tm 2. List do Tymoteusza 
Tt List do Tytusa 
Flm List do Filemona 
Hbr List do Hebrajczyków 
Jk List św. Jakuba 
1 P 1. List św. Piotra 
2 P 2. List św. Piotra 
1 J 1. List św. Jana 
2 J 2. List św. Jana 
3 J 3. List św. Jana 
Jud List św. Judy 
Obj Objawienie św. Jana 
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