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TYDZIEŃ CZWARTY 
Jezus Chrystus - jedyny Zbawiciel 

 
Całe Seminarium Wiary traktuje o Jezusie Chrystusie. Czwarty 

tydzień służy zastanowieniu się nad centralnymi tajemnicami Jego 
życia: początkiem (chrztem) i końcem (śmiercią i zmartwychwstaniem) 
Jego publicznej działalności, nad Jego ludzkim oddziaływaniem i boską 
naturą, nad „Ewangelizacją” jako podsumowaniem wszystkich 
aspektów Jego życia. Ze względu na centralne znaczenie tych wydarzeń 
teksty tego tygodnia są nieco obszerniejsze. Dlatego dobrze byłoby raz 
jeszcze przypomnieć naszą radę: 

Zatrzymaj się dłużej nad tymi miejscami Pisma Świętego i tymi 
komentarzami, które dotyczą Ciebie osobiście. 
 
Dzień pierwszy             Chrzest Jezusa – pierwowzór osobistego      
i drugi:                             odnowienia wyznania chrzcielnego 
Dzień trzeci:   Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii 
Dzień czwarty:  Zanim Abraham stał się JA JESTEM 
Dzień piąty:   Ludzie byli bardzo zdumieni 
Dzień szósty:  Boże mój, Boże mój czemuś Mnie opuścił 
Dzień siódmy:   Ja żyję i wy żyć będziecie 

 

Z nauczania Jana Pawła II 
 

„Komunia między Bogiem i ludźmi znajduje swoje ostateczne 
wypełnienie w Jezusie Chrystusie, Oblubieńcu, który miłuje ludzkość i 
oddaje się jej jako Zbawiciel, jednocząc ją w swoim ciele” (Adhortacja 
Familiaris consortio. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 
współczesnym, 13). 
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Dzień pierwszy i drugi 
Chrzest Jezusa – pierwowzór osobistej odnowy wyznania chrzcielnego 

 

Dzisiaj,  w czasach Nowej Ewangelizacji,  relacje o chrzcie Jezusa 
stają się bodźcem do osobistej odnowy wyznania chrzcielnego każdego 
z nas. Ma to szczególne znaczenie dla naszego Seminarium Odnowy 
Wiary, w którym pragniemy odnowić nasz sakrament chrztu św. 

 
1. Krok w posłuszeństwie 

Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność od przyjęcia chrztu 
pokuty, utożsamiając się z każdym grzesznym człowiekiem. Według 
Ewangelii Mateusza, gdy Jan wzbrania się, by ochrzcić Jezusa, Pan 
odpowiada: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe” (Mt 3,15). Pisząc „sprawiedliwe” Mateusz ma tu na myśli 
czyn posłuszeństwa, którym Jezus usprawiedliwia grzeszny naród 
Izraelski, a przez to wszystkich ludzi przed Świętym Bogiem. 

 
Bóg wzywa ciebie dzisiaj do odnowienia twoich przyrzeczeń 

chrzcielnych po to byś zbliżył się do Boga i wtedy pogłębi się twój proces 
nieustannego nawracania się. Przeczytaj co Jezus mówi na ten temat: 

„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od 
niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od 
Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, 
bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu 
ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto 
otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i 
przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest Mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie»” (Mt 3,13-17). 

 
„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy 
się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci 
cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodobanie»” (Łk 3,21n). 

Na początku publicznej działalności Jezus okazuje swoje posłuszeń-
stwo wobec Boga przez przyjęcie na siebie chrztu Jana. 
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Niech to wołanie Jezusa dojdzie teraz również do Ciebie -  pozwól 

Mu działać w sobie. Duch Święty poprowadzi Cię w czasie tego 
Seminarium Odnowy Wiary do odnowionego i pogłębionego przyjęcia 
łaski nawrócenia, łaski wiary, sakramentów, darów duchowych.  

 
 

2. Wspólnota z grzesznikami i ubogimi 

Chrzest Jana był „chrztem na odpuszczenie grzechów”. Każdy, 
kto przyjmował chrzest, wyznawał, że jest grzesznikiem i że potrzebuje 
nawrócenia (Mk 1,4n; Mt 3,6; Łk 3,3). Tym bardziej zdumiewające jest, że 
także Jezus, „Kiedy cały lud przystępował do chrztu...” (Łk 3,21), przyjął 
chrzest, „Ten, który był bez grzechu” (por. 2Kor 5, 21). Jezus jest zatem, 
według pierwotnego Kościoła, przede wszystkim cierpiącym Sługą 
Bożym, o którym mówi Izajasz: 

 
Świadoma solidarność z grzesznikami, słabymi i ubogimi, od 

początku publicznej działalności Jezusa, zwiastowała nadejście 
Królestwa Bożego. W Jezusie wypełniają się ostatecznie 
starotestamentowe proroctwa. Całe Jego życie jest prorockie. On jest 
żywym wezwaniem i ostateczną propozycją zbawienia ze strony Boga. 

 
 

3. Doświadczenie chrztu świętego 

Chrzest związany jest z przyjęciem Ducha Świętego. W chrzcie 
świętym zostałeś przyjęty przez Boga jako Jego dziecko. Wyraża się to w 
„dialogowym” charakterze obrzędu chrztu świętego: „Ja ciebie chrzczę, 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. W „ja” ludzkiego szafarza chrztu 
uobecnia się „Ja” Boga. On sam zwraca się do ochrzczonego „ty”. 

 

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię!" (Mk 1,15). 

„Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści. […] 
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze 
zdrowie.[…] On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami" (Iz 53, 
4-12). 
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Osobista odnowa wyznania chrzcielnego może być również 
związana z nowym wewnętrznym postrzeganiem obecności Bożej, 
dzielącym Twoje życie na „kiedyś” i „teraz” oraz radykalnie je 
zmieniającym. Być może również i Ty, dzięki temu krokowi, na nowo 
usłyszysz w sobie „głos” Boga mówiący: „Tyś jest mój syn umiłowany, 
Tyś jest moja córka umiłowana, w Tobie mam upodobanie”. 

W jaki sposób przeżywasz udzielanie sakramentu chrztu świętego 
w twojej obecności? Czy jest w tobie świadomość, że oto następuje 
włączenie do wspólnoty Kościoła nowej osoby, która staje się dzieckiem 
Boga w Jezusie? Rozważania i myśli zanotuj w dzienniczku duchowym. 

 
Dzień trzeci 

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” 

 
Święty Łukasz akcentuje, że Jezus po swoim chrzcie „pełen Ducha 

Świętego” i mocy rozpoczął publiczną działalność (Łk 4,1.14). W czasie 
pierwszego wystąpienia w synagodze, w rodzinnym mieście Nazarecie, 
poświadcza On: jestem posłany, by „ewangelizować”. W ten sposób 
Łukasz programowo wskazuje właściwy cel wszystkiego, co Jezus 
mówił i czynił: 

 
1. Co zawiera tekst? 

Świadectwo Jezusa o samym sobie, wydane w synagodze w 
Nazarecie, posiada pod wieloma względami znaczenie zasadnicze i 

„Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał 
się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę 
proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było 
napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i 
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę (abym ewangelizował 
ubogich), więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym 
uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana» [...]  
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście 
słyszeli»” (Łk 4,16-21). 
 
„Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo 
na to zostałem posłany” (Łk 4, 43). 
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pozwala pojąć boskie „muszę”, które jest źródłem Jego ewangelizacji: 
„bo na to zostałem posłany” (Łk 4,43). 

 
Relacje o chrzcie Jezusa ukazują również wyraźnie, dlaczego Jezus 

został nazwany „Chrystusem”. „Chrystus” oznacza dosłownie 
„Namaszczony”. Tak jak głosił Piotr w swojej podstawowej katechezie 
w domu Korneliusza, Bóg w czasie chrztu Jezusa „.namaścił Go Duchem 
Świętym i mocą” (Dz 10,38), to znaczy napełnił Go całkowicie mocą 
Ducha Świętego. 

 
2. Znaczenie dla nas 

Odczytując prorocki tekst z Izajasza, Jezus nie stawia siebie 
pośród starotestamentowych proroków, gdyż to słowo Pisma właśnie 
„dziś” wypełnia się (Łk 4,21). W Jezusie prorockie obietnice Starego 
Przymierza osiągają swój cel i swoje ostateczne wypełnienie, gdyż 
wszyscy prorocy zapowiadali te dni (Dz 3, 24). Dzień, w którym Jezus 
odczytuje ten tekst, rozpoczyna ewangelizację świata. „Dziś” nie 
zabrzmiało raz i na zawsze w synagodze w Nazarecie, lecz trwa nadal aż 
do dnia dzisiejszego. 

Dlatego też ewangelizacja jest głównym zadaniem Kościoła i 
każdego chrześcijanina z osobna. Jest to wyraźnie uwidocznione w 
liturgii chrztu świętego: 

 

 
3. Co powinienem czynić? 

Przeczytaj jeszcze raz na głos słowo proroctwa wygłoszone przez 
Jezusa (Łk 4,18). Czytaj słowo po słowie i spróbuj odnieść ten tekst do 
siebie samego: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 

„Świadectwo, które Chrystus dał o sobie, jednym słowem określa 
całe posłannictwo Jezusa. Właściwym zadaniem, dla którego 
wypełnienia został posłany przez Ojca, jest nieść radosną nowinę" 
(Paweł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi,  6). 

Po chrzcie celebrans namaszcza nowoochrzczonego krzyżmem, gdyż 
ten, kto został ochrzczony, należy do Chrystusa i jest tak jak On 
«namaszczony» («namaszczony» znaczy to samo co «Chrystus») do 
funkcji kapłana, króla i proroka. 
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namaścił i posiał Mnie, abym niósł dobrą nowinę”. Czy już kiedyś 
uświadomiłeś sobie, że: 

 
 Jako chrześcijanin masz udział w prorockim posłannictwie 

Jezusa Chrystusa. 
 Od dnia Twojego chrztu Duch Święty „spoczywa” na Tobie. 
 Nie możesz być chrześcijaninem, jeśli sam nie „ewangelizujesz”. 

 
 

Dzień czwarty 
„Zanim Abraham stał się, JA JESTEM” 

 
Proś Ducha Świętego o światło zrozumienia poniższego tekstu: 

 
 

1. Co zawiera tekst? 

Tekst ten pochodzi wprawdzie z końca pierwszego wieku, lecz 
przekazuje słowa Jezusa, w których objawia On nam swoją najgłębszą 
tajemnicę. W zacytowanym tekście wielokrotnie występuje bez 
wyjaśnienia owe, trudne na razie do zrozumienia, „JA JESTEM”.  

W Starym Przymierzu Bóg objawił się jako „JA” - osoba, jako Bóg, 
który jest dla swego ludu: „Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma 
żadnego zbawcy” (Iz 43,11). „JESTEM, KTÓRY JESTEM” (Wj 3,14). Jezus 

„Ten wreszcie, kto przyjął Ewangelię, z kolei ewangelizuje innych. 
[…] Nie można pojąć, żeby ktoś przyjął słowo i poświęcił się 
Królestwu, a równocześnie nie stał się Jego świadkiem i głosicielem” 
(Paweł VI, Evangelii Nuntiandi, 24). 

„A On rzekł do nich (do Żydów): «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z 
wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. 
Pozviedziałem, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, 
że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich»... A oni nie pojęli, że im 
mówił o Ojcu. Rzekł zuięc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna 
Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM... ]a bowiem od Boga 
wyszedłem i przychodzę... Zanim Abraham stał się, JA JESTEM»” (J 8, 
23-24, 27-28, 42.58). 
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identyfikując się z samoobjawieniem Jahwe przez słowa „JESTEM” 
potwierdza: 

 Zanim postał stworzony świat, byłem u Boga (J1,1; 17,24). W 
moim „Ja” wychodzi ku wam wieczne „Ja” Boga.  

 Mam wyłączną wspólnotę z Bogiem: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” 
(J 10,30). 

 Jestem jedynym świadkiem i jedynym przynoszącym Boże 
objawienie: Ja sam znam Go (J 6, 46; 8, 55). 

 

 
 
 

2. Znaczenie dla nas 

Wcielenie wiecznego „Słowa” (J1,14) należy do głównych 
tajemnic wiary chrześcijańskiej. Ludzka mowa zawodzi, gdy próbujemy 
ująć to w słowa. Pewna wskazówka może nam pomóc do tego, byśmy 
intuicyjnie mogli wyczuć nieogarnioną głębię tej tajemnicy: 

 
1. Zdarzyło Ci się już może, że pukałeś do drzwi pokoju i ze 

środka doszło do Ciebie pytanie: „Kto tam?”, a Ty wówczas 
spontanicznie odpowiedziałeś: „ja”. Wiadomość ta jest dokładniejsza niż 
podanie imienia, gdyż wiele ludzi może mieć na imię „Paweł” czy 
„Piotr”, lecz „ja” możesz powiedzieć tylko Ty, jako całkiem określony 
człowiek, który tu i teraz zapukał. Wyczerpująca odpowiedź 
brzmiałaby: „Ja tu jestem”. W niej wyrażasz nie tylko Twoją obecność, 
lecz również Twoją niepowtarzalność: „to ja tu jestem i nikt inny” . W 
zdaniu: „ja tu jestem” wyraża się pradoświadczenie każdego człowieka. 

2. W Starym Przymierzu Bóg użył tego pradoświadczenia, by 
poświadczyć, że jest zawsze dla swego ludu: Ja jestem, który „Jestem” 
(Wj 3,14). Świadectwo to dał nam przez proroków, gdy napełnił ich 
swoim Duchem. Oni zaś dokładnie zdawali sobie przy tym sprawę z 
nieskończonego dystansu, jaki dzieli ich od świętego Boga. „Biada mi! 
Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach” (Iz 6,5). 

3. W Jezusie Bóg jest obecny nie tylko w taki sposób jak w jednym 
ze starotestamentowych proroków: 

Jezus składa świadectwo, że w Nim sam Bóg bezpośrednio wychodzi 
naprzeciw ludziom i jest z nimi blisko. 
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Gdy Jezus mówi „Ja”, wówczas z pewnością mówi to jako 

człowiek, jak np. w zdaniu: „Daj Mi pić!” (J 4,7). Świadectwa Ewangelii 
zawierają również słowa Jezusa wypowiedziane w pierwszej osobie 
(„Ja”), które w niepojętej dla nas tajemnicy Jego osoby, wskazują na Jego 
bezpośrednie pochodzenie od Boga: „Jam jest chleb życia... Jak Mnie 
posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, 
będzie żył przeze Mnie” (J 6, 48.57; Jan odwołuje się w związku z tym do 
tajemnicy Eucharystii).  

 
 

3. Co powinienem czynić? 

Jezus jest obecny w swoim słowie i zaprasza teraz Ciebie, jak 
niewidomego, który został uzdrowiony, byś uwierzył Jego świadectwu: 

 

 
Może jeszcze teraz nie potrafiłbyś dać Jezusowi tak jasnej i 

przekonywającej odpowiedzi. Nie martw się, Duch Boży stopniowo 
doprowadzi Cię do całej prawdy (J 16,13). On jest „Bogiem w Tobie” i 
otwiera Twoje serce na całkowitą odpowiedź Bogu: 

 
Notatki osobiste 

 

Bóg nie tylko staje się obecny w słowach Jezusa, lecz sam Jezus jest 
Bogiem. 

„Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, 
Panie (powiedz mi to!), abym w Niego uwierzył?». Rzekł do niego Jezus: 
«Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: 
« Wierzę Panie!», i oddał Mu pokłon" (J 9, 35-38). 

Przyjdź, święte i wszechmocne Tchnienie, który ożywiasz całe 
stworzenie, o przyjdź, napełnij mnie zupełnie i zostań we mnie, o 
Duchu Święty! 
Duchu Święty, pomóż mi, abym potrafił zawierzyć Bogu i ukochał 
Jego Syna, mojego Pana i doświadczył Ciebie, który jesteś Bogiem we 
mnie. 
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Dzień piąty 
Ludzie byli bardzo zdumieni 

 
Współcześni nie od razu rozpoznawali, że w Jezusie jako 

Człowieku spotkali wieczne „Słowo”, wiecznego Syna. Słowa i czyny 
Jezusa na początku wywoływały jedynie zdziwienie, podziw i 
oszołomienie. Tak więc nie bez wahania ludzie dochodzili do wiary w 
Niego. Najpierw zauważali po prostu, że był On nadzwyczajnym 
człowiekiem. Dlatego też ważne było dla ewangelistów, by przybliżyć 
nam również osobę Jezusa. Przeczytaj następujące teksty, które mogą Ci 
pomóc, byś także i Ty spotkał się z Jezusem jako człowiekiem (otwórz 
kilka fragmentów i spróbuj odtworzyć ich znaczenie w kontekście, w 
którym zostały napisane): 

 
 
 
 
 

„A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które 
płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»” (Łk 4, 22; por. Mt 
13,54). 

 
„Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie 
jak uczeni w Piśmie. […] A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego 
pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą»” (Mk 1, 22. 27; por, Łk4,32. 
36). 

 
Po uzdrowieniu paralityka „zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: 
Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego” (Mk 2, 12; por. Mt 8,33) 

 
„Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: 
Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj". (Łk 5, 26) 

 
„Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby 
Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań". (Łk 5,15) 

 
„Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi 
chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela”. (Mt 15, 31). 
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1. Co zawierają teksty? 

Wiara chrześcijańska nie jest jednym z wielu światopoglądów czy 
idei, lecz jest ściśle uwarunkowana wydarzeniami historycznymi. Do 
głównych prawd wiary chrześcijańskiej należy twierdzenie, że Jezus był 
„prawdziwym Człowiekiem” (por. Flp 2, 7). Ewangelie nie są jednak 
protokołowym opowiadaniem o życiu Jezusa, lecz stanowią 
przepowiadanie, które ma działanie duchowe. Świadectwa te nie mają 
przekazywać jedynie historycznej wiedzy o Jezusie, lecz przede 
wszystkim żywe spotkanie i wiarę w Niego.. Jezus nie nakazał swym 
uczniom, by napisali o Nim książkę lub biografię, lecz aby byli Jego 
świadkami (Dz 1,8) i głosili to, co „zobaczyli i usłyszeli” będąc z Nim - a 
więc wszystko, czego sami doświadczyli (Dz 4, 20; 1 J 1, 1-3). Nie chodzi 
przy tym o historyczne szczegóły, lecz o całokształt oddziaływania 
Jezusa na współczesnych sobie: 

 

 
 

2. Znaczenie dla nas 

Każdy człowiek (świadomie lub nieświadomie) czci innych ludzi, 
których próbuje naśladować. To, co każdego najbardziej pociąga, 
fascynuje i zachwyca, staje się dlań autorytetem nadającym sens jego 
życiu. Może on do tego stopnia zniewolić człowieka, że staje się 
wartością odnoszącą się do wszystkiego. Paweł pisze do Koryntian: 
„gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom” 
(1 Kor 12,2). Teraz zaś cała wasza zdolność ducha skierowana jest na 
Jezusa. W Pierwszym Liście Piotra (napisanym po roku 60) owa 
fascynacja została opisana następująco: 

 

 
 
 
 
 

Pozwól, by Jezus objawił Ci swoje człowieczeństwo.  
Spotkasz się wtedy z samym Bogiem! 

„Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie 
widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną 
chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz” (1 P 1, 8). 
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3. Co powinienem czynić? 

W świadectwie naocznych świadków życia Jezusa i pierwotnej 
wspólnoty staje przed Tobą Jezus również jako Człowiek. Jego wzrok 
spoczywa na Tobie (Mk 10,21); pragnie On spotkać Ciebie osobiście (J 
4,7-19). Jest On obecny również w słowie pisanym - sam mówi w nim do 
Ciebie! Im bardziej wgłębisz się w księgi Nowego Testamentu, tym 
szybciej odkryjesz, że był nadzwyczajnym i doskonałym Człowiekiem. 

 
Przeczytaj jeszcze raz to, co zapisałeś w swoim notatniku 

duchowym na początku tego Seminarium Wiary w odpowiedzi na 
podstawowe pytanie: co nadaje sens Twojemu życiu? Czy możesz 
powiedzieć, że słowa i czyny Jezusa wywołują w Tobie zgodę i 
gotowość pójścia za Nim?  

 
Notatki osobiste 
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Dzień szósty 
„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” 

 
Przez ostatnie dni rozważaliśmy dwa ważne aspekty wyznania 

wiary Kościoła w Jezusa Chrystusa: że jest On prawdziwym Bogiem i 
prawdziwym Człowiekiem. Teraz zapytajmy siebie, co oznaczają dla nas 
słowa wyznania wiary Kościoła: „umęczon pod Ponckim Piłatem, 
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł”. 

Śmierć krzyżowa jest najgłębszym samoobjawieniem się Boga. 
Przez nią Bóg ostatecznie odsłania ukrytą moc złego ducha - w niej moc 
ta zostaje zwyciężona przez „Syna” mocą Ducha Świętego. Ty również 
byłeś obecny w tym wydarzeniu. Jezus Chrystus także Tobie otworzył 
dostęp do Boga. 

Po przeczytaniu podanych tekstów pozwól, by przenikała Cię 
uzdrawiająca moc śmierci Jezusa: 

 
 

1. Co zawierają teksty? 

Aby zrozumieć przytoczone teksty, należy uwzględnić to, co 
zostało już wcześniej powiedziane: 
1. Grzech jest nadużyciem stwórczej wolności i rozpoczyna się 

brakiem zaufania wobec Boga. 
2. Skutkiem grzechu jest zniszczenie pozytywnej relacji wobec Boga, 

siebie samego i innych ludzi. 
3. W zniszczeniu dobrych relacji widoczne jest działanie złego ducha, 

którego człowiek sam z siebie pokonać nie może. 

„Teraz dusza moja doznała lęku [...] Teraz odbywa się sąd nad tym światem. 
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony” (J 12,27.31). 
 
„A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 
dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, 
lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? [...] 
Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła 
się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten 
sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 
15,33-39). 
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Spróbuj zatrzymać się teraz nad tymi rozważaniami i przeczytaj 
opis śmierci Jezusa w gotowości, by sam Bóg osobiście przemówił do 
Ciebie przez to zbawcze wydarzenie. 

 
W pierwszym z wyżej zacytowanych fragmentów Jan stwierdza, 

iż Jezus, w oczekiwaniu na swoje cierpienie, był cały „przejęty” trwogą. 
Jan uważa, że Jezus jako Człowiek nie tylko przeżywał strach przed 
cierpieniem, ale też wziął na siebie wszystkie „zakłócenia”, których 
przyczyną był i będzie szatan - „władca tego świata”. Jest to jeszcze 
bardziej widoczne w drugim fragmencie. Według przekazu Marka (i 
Mateusza), Jezus w godzinie swej śmierci modlił się słowami Psalmu 22, 
który rozpoczyna się wołaniem: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 
opuścił? Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku i wołania”. Jezus 
jako Człowiek czuje się „opuszczony” nie tylko przez swoich uczniów 
(Mt 26,56), lecz też przez samego Boga. Jedynym poczuciem bliskości 
Boga jest Jego zaufanie: „Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś 
ich uwolnił”. Mówi to w 5 wersecie Psalmu 22. Jezus jako jedyny 
bezgrzeszny Człowiek, wprowadził również Ciebie do swojej 
niezgłębionej ufności wobec Boga. 

 
Lecz Jezus woła do Boga nie tylko jako Człowiek - Jego ludzkie 

„Ja” było głęboko zjednoczone z „Ja” wiecznego Syna. Modlitwa 
pożegnalna Jezusa, przekazana przez Jana, zawiera prośbę: 

 

 
U Jana „otoczenie chwałą” rozumiane jest jako powrót Zbawiciela 

do niebieskiej chwały - powrót, który rozpoczyna się wraz z Jego 
śmiercią. Na krzyżu zatem woła do Boga Ojca również wieczny „Syn” 
Boży. Krzyczy On do głuchego nieba. Nie słyszy już teraz „głosu” 
swojego Ojca jak w czasie chrztu czy na Górze Przemienienia: „Tyś jest 
mój Syn umiłowany” (Łk 3,22; Łk 9,35). Nie otrzymuje też żadnej 
odpowiedzi: 

 

„A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie 
pierwej, zanim świat powstał" (J 17,5). 

Cierpienie Jezusa Chrystusa na krzyżu było zatem wydarzeniem w 
Bogu samym. 
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W dziele zbawczym krzyża objawia się cały ogrom grzechu. 
Prowadzi on w ostatecznej konsekwencji do „piekła”, czyli całkowitego 
zerwania wszystkich pozytywnych relacji. Zbawiciel, wieczny „Syn” 
Boży, zstąpił do królestwa śmierci, by wszystkich ludzi przed nią 
uchronić. Człowiek nie jest zdolny uwolnić się od niej o własnych siłach. 
Im bardziej próbuje tego dokonać, tym łatwiej ulega „rozżarzonym 
pociskom Złego” (Ef 6,16). Dlatego Bóg uczynił to, co ostateczne - 
objawił, do czego zdolna jest miłość. W swoim Synu zajął Bóg Twoje 
miejsce i przyjął na siebie Twoje grzechy: 

 
2. Znaczenie dla nas 

W zbawczym dziele krzyża Bóg skierował wszystkich ludzi ku 
sobie i udzielił im nowej wolności. Spróbujmy zatem zastanowić się nad 
głównym aspektem tego rozległego wydarzenia, które ukazuje nam, że 
każdy człowiek potrzebuje „wybawienia” przez Jezusa Chrystusa. Teraz 
staje się jasne, co oznacza „usprawiedliwienie” przez Boga. 

 Przez Jezusa Chrystusa Bóg zdetronizował wszelkie złe moce, 
które „wiążą” ludzi i obiecują zwodniczo, że mogą nadać sens życiu! W 
Jezusie Chrystusie Bóg raz na zawsze uczynił swą miłość i miłosierdzie 
ostateczną instancją nadającą sens naszemu życiu. 

1. W każdym człowieku istnieje pokusa stwierdzenia: nie jestem 
od kogokolwiek zależny poza sobą samym. Jeżeli żyjesz według tej 
zasady, próbujesz więc sam nadać sens swojemu życiu. Ponieważ sam 
dla siebie jesteś najwyższym autorytetem, ciągle masz potrzebę 
udowadniania sobie własnej wartości i ważności swojej osoby przez 
podwyższenie swojej sprawności, prestiżu, władzę. Konsekwencją tego 
jest stawianie sobie zbyt wielkich wymagań, co prowadzi ostatecznie do 
całkowitego zniszczenia relacji do siebie samego, do innych i do Boga. 

2. Kiedy najwyższym autorytetem nadającym sens Twojemu 
życiu staje się społeczeństwo, wówczas Twoje istnienie jest w pewnym 
stopniu usprawiedliwione, gdy tworzysz wartości i przyczyniasz się do 
rozwoju - dokonaj czegoś, a życie Twoje będzie miało sens! Pozyskujesz 
sobie w pewnym stopniu szacunek swojego otoczenia i towarzyskiego 
środowiska, gdyż jesteś dla niego kimś wartościowym, znaczysz (lecz 

Jezus Chrystus na krzyżu, z miłości ku Tobie, zajął Twoje miejsce. 
Za Ciebie przecierpiał to, co było wynikiem  

Twoich zniszczonych relacji z Bogiem. 
W ten sposób otworzył Ci nowy przystęp do Boga,  

do Ciebie samego i do innych ludzi. 
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Twoja wartość nie tkwi ostatecznie w Tobie samym). I żeby się w tym 
utwierdzić musisz ciągle na nowo szukać uznania otoczenia poprzez 
swoją użyteczność. 

 
Jeżeli nie żyjesz w relacji z Bogiem, będziesz usprawiedliwiał się 

przed sobą samym bądź przed innymi ludźmi, gdyż oni będą 
najwyższym autotytetem, przed którym będziesz szukał usprawied-
liwienia. 

 
3. Co powinienem czynić? 

1. Pewnym jest, że śmierć Jezusa ma dla Ciebie podstawowe 
znaczenie. Masz nowe uznanie u Boga i już nigdy nie będziesz musiał 
usprawiedliwiać swojego istnienia i swojej wartości przed samym sobą i 
przed innymi. Bóg przyjął Cię raz na zawsze jako swoje „dziecko”w 
Jezusie. Dla Niego jesteś ważny i wartościowy. Dlatego też nie 
potrzebujesz szukać uznania ani przed samym sobą, ani przed innymi. 
Pewne jest to, że: Bóg bezwarunkowo akceptuje Cię - nawet w Twoich 
upadkach. 

Jeżeli z ufnością przyjmiesz tę prawdę, wówczas nie pogrążysz się 
w ciemnościach bezsensowności, nawet w sytuacjach bez wyjścia. Twoje 
„zmartwychwstanie” już się rozpoczęło. 

2. Rozważ dzisiaj także swoje odniesienie do systemu 
społecznego, w którym żyjesz. Jakie wymagania widzisz przed sobą? 
Przymus konsumpcji? Przymus bezwzględnego sprawowania władzy i 
stawiania na swoim w pogoni za korzyścią i zyskiem? Społeczna 
obojętność wobec seksualnej swobody? 

Jakie ideologie określają system, w którym żyjesz? Może 
bezgraniczna „wolność każdego” („ja sam decyduję o tym, co czynię i co 
powinienem czynić”)? Przymus podporządkowania się bezimiennej 
centrali i jej planowaniu? 

Czy potrafisz konfrontować swoje życie w wierze z otoczeniem, w 
miejscu pracy, w rodzinie, gdy Twoje zachowanie nie jest zgodne z obo-
wiązkami i wymaganiami stawianymi przez społeczeństwo? Rozważ: 

 
 

Jezus Chrystus otworzył Ci przystęp do Boga jako jedynego 
Autorytetu, który nie uciska, lecz obdarza  

węwnętrzną i zewnętrzną wolnością. 
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Dzień siódmy 
„Ja żyję i wy żyć będziecie” 

 
Wydarzenie zbawcze krzyża, Zmartwychwstanie i Zesłanie 

Ducha Świętego znajdują się w centrum wiary chrześcijańskiej. U Pawła 
czytamy: „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze 
nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). Relacja z 
Pierwszego Listu do Koryntian (powstałego około 54 roku) jest 
najstarszym pisanym i zachowanym dowodem cudu 
zmartwychwstania. 

 
 

1. Co zawierają teksty? 

Teksty te świadczą o tym, że Jezus umarł, zmartwychwstał i żyje i 
spotyka się z tymi, którzy gotowi są przyjąć Go sercem. 

 
To wewnętrzne doświadczenie faktu zmartwychwstania 

dokonało się w mocy Ducha Świętego: „Dajemy temu świadectwo my 
właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są 
posłuszni” (Dz 5,32). Relacje o zmysłowym spotkaniu 

„Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - 
zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że 
zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, 
a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom 
równocześnie. [...] W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako 
poronionemu płodowi. [...] Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a 
dana mi łaska Jego nie okazała się daremna” (1 Kor 15, 3-10). 

 
„Jezus rzekł do niej: Mario!A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po 
hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: Nie 
zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się 
do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do 
Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: 
Widziałam Pana i to mi powiedział.” (J 20,16-18). 

„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam 
wyjaśniał?” (Łk 24, 32). 
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Zmartwychwstałego (Maria Magdalena myślała najpierw, że byl to 
ogrodnik; Tomasz musiał włożyć swe ręce w bok Jezusa; Jezus urządził 
ucztę z uczniami itd.) są unaocznieniem spotkań z Jezusem i jeszcze 
dobitniej podkreślają fakt Jego zmartwychwstania. 
1. Nowy Testament poświadcza spotkanie Apostołów ze Zmartwych-

wstałym jako fakt historyczny. 
2. Przemiany w życiu Apostołów i ich niezwykła działalność w 

świecie świadczą o prawdziwości ich relacji. 
 

2. Znaczenie dla nas 

1. Przyjęcie własnej śmierci 
Nie ma wątpliwości, że już teraz noszę w sobie własną śmierć i że 

już teraz jestem poddany jej mocy. Ten niezaprzeczalny fakt jest 
„ościeniem”, który stale mnie dotyka i wywołuje mój sprzeciw. Próbuję 
wymazać ten fakt z mojej świadomości lub nie przykładać doń wagi. 
Świadczy to o tym, że nie przyjmuję mojej własnej śmierci i nie potrafię 
jej zintegrować z moim życiem. 

Wiele ludzi pociesza się myślą, że dzięki swoim dzieciom, dzięki 
dziełom swoich rąk, pomysłom, które wnieśli, a także dzięki szacunkowi 
i pamięci współpracowników i członków rodziny będą w jakiś sposób 
żyć dalej. Wierzą oni, że przetrwa ich lepsze społeczeństwo, które sami 
współtworzyli. 

Światopogląd przemilczający fakt własnej śmierci, pomniejszający 
bądź maskujący jej wartość, jest do głębi niegodziwy. 

Do podstawowych wypowiedzi Biblii należy prawda o 
pokonaniu śmierci przez Jezusa Chrystusa. Przyjął On własną śmierć dla 
nas, aby uwolnić każdego człowieka od śmierci i przemienić strach 
przed nią w wiarę we własne zmartwychwstanie: „wierzę w 
zmartwychwstanie zmarłych. Wierzę w moje zmartwychwstanie!”. 

 
2. Miłość jest mocniejsza nad śmierć 
Jezus, w swej śmierci, złożył siebie samego w ręce Boga. Ten 

największy czyn wolności był ostatecznym wyrazem Jego miłości do 
Boga i do ludzi, dla których przeznaczył całe swoje życie. Życie Jezusa, 

„Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. [...] Gdzież jest, o śmierci, 
twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?" (1 Kor 15,26.55). 
„Przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału 
w Jego cierpieniach” (Flp 3,10). 
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jeszcze przed wydarzeniami, które dokonały się w Jerozolimie, było 
wyrazem tego, że „swoje życie oddaje” za ludzi (J 10,15.17) i że cały jest 
dla nich: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Już miłość, z którą wstawiał się 
On za „biednymi”, uciskanymi i poniżanymi, była świadectwem 
poświęcenia życia dla ludzi, antycypacją Jego śmierci. Miłość ta 
zapoczątkowała Jego zmartwychwstanie i przetrwała Jego śmierć 
cielesną: „Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a 
radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać” (J 16,22). 

 
 
Ta relacja miłości, śmierci i zmartwychwstania odnosi się również 

do ciebie: 

 
Jeśli kochasz Twych bliźnich jak Jezus, wówczas oddając się im na 

służbę, obumierasz niejako dla siebie samego. Wtedy rozpoczyna się 
Twoje życie wieczne, Twoje zmartwychwstanie: otrzymałeś wiarę i 
pewność, że przeszedłeś „ze śmierci do życia”. Lecz jeżeli trwasz w 
miłości egoistycznej - pozostajesz w śmierci, która stanie się w końcu 
całkowitym brakiem jakichkolwiek relacji. 

 
 

3. Co powinienem czynić? 

Twoja wiara w zmartwychwstanie Jezusa umotywowana jest nie 
tylko słowami dawno zmarłych świadków, ale i tym, że ma swoje 
uzasadnienie także w żywym słowie samego Zmartwychwstałego, 
słowie, które przyjmujesz w mocy Ducha Świętego: 

 
 

Zmartwychwstanie Jezusa rozpoczęło się już w czasie Jego 
ziemskiego życia: w Jego miłości do Boga i do ludzi. 

„My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś 
nie miłuje, trwa w śmierci” (1 J 3,14). 

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy […] nie 
umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,25n). 



20  Tydzień czwarty. Jezus Chrystus – jedyny Zbawiciel 

Pozwól, by Słowo i pytanie Zmartwychwstałego przeniknęło Cię i 
daj Mu swą odpowiedź. 

Spójrz również wstecz na Twoje dotychczasowe życie - czy 
odczułeś wewnętrzny impuls: 
 Aby być „dla innych”, a nie żyć licząc się tylko z sobą, dbając i 

troszcząc się tylko o siebie. 
 By wychodzić naprzeciw nędzy i niesprawiedliwości, nawet jeżeli 

przynosiłoby Ci to szkody. 
 By przezwyciężyć uczucia nienawiści, choć myślisz, że masz rację. 
 Aby przebaczyć człowiekowi, nawet gdy wszystko w Tobie buntuje 

się przeciw temu. 
 By służyć nie dbając o widoczny sukces? 

 
Te i inne impulsy rodzą się poprzez miłość, która nie pochodzi od 

Ciebie samego. Miłość ta przenosi Cię ze śmierci egoizmu do życia przy 
Bogu i z Boga. Jeśli kiedykolwiek uczyniłeś coś dla innych ze względu 
na miłość Jezusa, nie było na darmo: 

 
Notatki osobiste 

W pobudzonej przez Ducha Świętego mocy miłości do Boga i 
bliźnich przekroczyłeś już granicę śmierci,  

a Twoje zmartwychwstanie już się rozpoczęło! 


