
 

     

IV Niedziela Wielkanocna   
 

J 10, 1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

 

(1) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 

wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. (2) Kto jednak wchodzi przez 

bramę, jest pasterzem owiec. (3) Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; 

woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. (4) A kiedy wszystkie 

wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego 

znają. (5) Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu 

obcych. (6) Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im 

mówił. (7) Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Ja jestem bramą owiec. (8) Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są 

złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. (9) Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś 

wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. (10) Złodziej 

przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ 

miały życie i miały je w obfitości.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Bp Grzegorz Ryś "Moc słowa"  

 

 Jedyna brama 
 

We wspomnienie św. Augustyna podczas Eucharystii we wspólnocie krakowskich 

augustianek i augustianów odczytywana była Ewangelia zaczerpnięta z 10 rozdziału               

św. Jana: 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 

Krąg Biblijny  nr 36 

 



 

Powiedział do nich Jezus:  

"Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są 

złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą.   

Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie,                             

i znajdzie paszę" (J 10,7-9). 

Byłem ciekaw, w jaki sposób komentował tę Ewangelię św. Augustyn. Warto było 

sprawdzić także dlatego, że - podobnie jak w wielu innych przypadkach - jego egzegeza 

wyznaczyła na wieki zasadnicze linie interpretacji tej perykopy. 

Począwszy od Bedy Czcigodnego aż po wielkich mistrzów czasów karolińskich 

(Alkuin, raban Maur i inni), komentatorzy nie odważali się uczynić nic innego, jak tylko 

skopiować w tym miejscu odnośny tekst św. Augustyna. 

 Dla Augustyna kluczem do zrozumienia obrazu Jezusa - Bramy jest 

odkrycie, iż Jezus jest jedyną Bramą. 

Nikt inny nią nie jest. Stąd też bierze się tak ostre stwierdzenie, że każdy, kto pretenduje 

do tej roli poza Nim, jest złodziejem i rozbójnikiem. 

Augustyn nie bez powodu tak właśnie pisał. W świecie, jaki znał (także w kulturze, w 

której wyrósł i się wychował, w filozofii, którą studiował itd.), nie brakowało autorytetów 

aspirujących do funkcji "bram" - "mistrzów" przywołujących ludzi do siebie, w stylu: 

"Do mnie! Do mnie! Ja was pouczę, jak żyć. Słuchajcie mnie, jeśli chcecie żyć dobrze!". 

Mógłby ktoś zapytać:  Czy nie o to właśnie chodzi? Czy w wierze nie idzie o to, by 

człowiek po prostu dobrze żył?
1
. 

Otóż nie! Nie o to idzie! 

Niezależnie od tego, jak ważna w naszym myśleniu i postępowaniu jest kategoria dobra. 

Augustyn stawia pytanie każdemu z wielkich pogańskich filozofów (ówczesnych, 

dzisiejszych):  

"Twierdzicie: Dobrze żyjemy! Jeśli nie wchodzicie przez Bramę, na co wam się przyda 

to, czym się chlubicie?! Jaki pożytek z tego, że dobrze żyje, ma ten, który nie może żyć 

wiecznie?!"  

Oto perspektywa właściwa dla chrześcijaństwa.  

Nie chodzi o to, by dobrze żyć; chodzi o to, by żyć wiecznie. 

 

 

                                                           
1
 Takie pytanie zadała mi jedna z uczestniczek Przystanku Woodstock 



Tego dotyczy dialog toczony między biskupem a dorosłym katechumenem, kiedy jest 

on przyjmowany do Kościoła.  

 Czego żądasz od Kościoła Bożego? Wiary!  

 Co daje ci wiara? Życie wieczne! 

W pojęciu życia wiecznego nie chodzi jedynie o jego trwałość ("długość"), o to, że ono 

"nigdy się nie kończy". Chodzi o jego jakość. Chodzi o życie Boże, chodzi - już tu i teraz - 

o doświadczenie w sobie życia, które jest naturą Boga. A Bóg jest miłością. 

Nie chodzi więc o to, żeby tak po prostu i po ludzku "być dobrym";  

chodzi o to, by przeżyć to, że Bóg mnie kocha, i by tę właśnie miłość przekazać dalej. 

by kochać ludzi miłością, której doświadczamy od Niego. 

 

I tu Bramą jest wyłącznie Jezus. On jest Bramą życia wiecznego. 

 

Funkcją Kościoła jest wskazywać na tę Bramę.  

Niestety - mówi Augustyn - nie każdy w Kościele to czyni. Nie wskazują na Bramę 

(raczej od Niej odwodzą) heretycy i schizmatycy (Augustyn wymienia całą ich litanię), są 

jeszcze gorsi od pogan ... 

Niekoniecznie wskazują na Jezusa ci, którzy Go poprawnie i bez błędu przepowiadają. 

Nie wystarczy Jezusa tylko przepowiadać, trzeba jeszcze w czytelny dla innych sposób 

szukać Jego chwały. Jego - mówi Augustyn. Jego, a nie swojej. 

 

 
 

Ks. dr hab. Robert Głuchowski  z "Kręgu biblijnego nr 33" wyd. Biblos 
 

 

Jestem Dobrym Pasterzem 

Ewangeliczna perykopa, którą liturgia Kościoła podaje nam do rozważenia w tak zwaną 

Niedzielę Dobrego Pasterza (J 10, 1-10), jest fragmentem większej całości. Stanowi pierwszą 

część dłuższego tekstu, w którym Jezus ukazuje się jako brama (J 10, 1-10) oraz pasterz               

(J 10, 11 - 21) owiec. 
 

 Passus ten składa się z  
 

 mowy Jezusa (J 10, 1-5),  

 uwagi ewangelisty na temat jej niezrozumienia przez Żydów (J 10, 6-7a),  

 mowy wyjaśniającej (J 10, 7b - 18) oraz  

 kolejnej uwagi ewangelisty na temat rozłamu wśród Żydów (J 10, 19 - 21). 



 

Aby właściwie zrozumieć interesujące nas wersety, stanowiące początek rozdziału 10, 

trzeba uwzględnić fakt, że wyraźnie nawiązują one do poprzednich rozdziałów Ewangelii św. 

Jana. 

Chodzi o powiązania z opowieścią o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia (J 9)          

z dialogami Jezusa z Żydami w kontekście Święta Namiotów (J 7-8). 
 

Przede wszystkim widać powiązania między J 9 i J 10. Jezus słowa swoje 

kieruje w nich do tych samych słuchaczy i istnieje między nimi ścisły związek tematyczny. 

W J 9, 34 faryzeusze wyrzucają uzdrowionego z synagogi. Niewątpliwie słowa Jezusa z J 10, 

3-4 każą Jego oczami spojrzeć na ten epizod.  
 

On postępuje jak pasterz, który woła swoje owce po imieniu i wprowadza je 

do zagrody, a faryzeusze wyrzucają uzdrowionego ze świątyni ( 9, 34 - 35).  
 

Także w innych miejscach pojawiają się powiązania, np. między J 10, 9-10 a J 9, 39 - 41. 

 

Interesująca nas perykopa J 10, 1 - 10 ma zwartą kompozycję. Wersety J 10, 1 - 2 

wprowadzają dwa podstawowe motywy, czyli motyw bramy i motyw pasterza. Wersety J 10, 

3 - 5 rozwijają temat i przedstawiają działalność pasterza (wchodzi on przez bramę, woła 

owce po imieniu, wyprowadza je, staje na ich czele), a także ukazują reakcję owiec na 

zachowanie pasterza (słuchają jego głosu, znają go, postępują za nim). 
 

Aby jeszcze wyraźniej przybliżyć postać pasterza, przeciwstawia mu się 

postaci złodzieja i rozbójnika. Złodziej i zbójnik, w odróżnieniu od pasterza, nie wchodzą 

do owczarni przez bramę, ale wdzierają się inną drogą i owce za nimi nie idą, więcej, 

uciekają od nich. Wersety 10, 6 - 7a to uwaga ewangelisty, że słuchacze nie zrozumieli słów 

Jezusa i że musiał On powtórzyć, iż jest bramą. Wersety J 10, 7b - 10 stanowią 

podsumowanie, w którym Jezus obrazy bramy i pasterza odnosi wprost do siebie. 
 

Omawiany fragment rozpoczyna się charakterystycznym dla Ewangelii św. Jana 

podwójnym amen ("zaprawdę, zaprawdę"). Jest to uroczysta formuła, która - 

podobnie jak w innych miejscach czwartej ewangelii - łączy aktualną wypowiedź                             

z poprzedzającym ją kontekstem. Służy to podkreśleniu wagi poruszonej już wcześniej                       

i kontynuowanej kwestii. 
 

Pierwsze dwa wersety są wyraźną polemiką z faryzeuszami, którzy, według Jezusa, 

ulegli zaślepieniu (por. J 9, 41). Kto do zagrody owiec wchodzi nie przez bramę, ten jest 

złodziejem i rozbójnikiem, a kto wchodzi przez bramę, ten jest pasterzem.  
 

Przez to proste odniesienie do znanych wszystkim realiów życiowych Jezus przekazuje 

głęboką prawdę. Z dalszego wyjaśnienia wynika, że ma On tutaj na uwadze rzeczywistość 

duchową.  



Przede wszystkim mówi tu o samym sobie: o swoim człowieczeństwie, w którym jest 

Bóg (pasterz), oraz o swoim ciele, które uwielbione na krzyżu stanie się bramą dla ludzkości 

do Boga. 
 

Zastanawiające jest, że "owczarnia" (J 10, 1) to tłumaczenie greckiego terminu aule, 

który w podstawowym znaczeniu oznacza "dziedziniec", czyli miejsce przed jakąś budowlą, 

niepokryte dachem. Takie miejsce mogło służyć dla przetrzymywania owiec, ale nigdzie w 

Septuagincie termin ten w tym znaczeniu nie występuje.  
 

Co ciekawe termin aule w Starym Testamencie w większości wypadków oznacza 

otwarte miejsce przed przybytkiem lub przed świątynią (Wj 27, 9; 2 Krn 6, 13). Takie samo 

użycie tego terminu pojawia się w Nowym Testamencie (Ap 11, 2). Dziedziniec przed 

świątynią kojarzy się przede wszystkim  z miejscem gromadzenia się ludu, miejscem, w 

którym lud najpełniej doświadcza rzeczywistości zbawczej. 
 

Termin "owce" (gr. probata) w oczywisty sposób jest tutaj - jak w wielu innych 

miejscach Biblii - użyty w znaczeniu przenośnym; na ogół odnosi się do ludzi pod władzą 

króla lub Boga (np. Ez 34, 31).  
 

Natomiast termin "brama" (gr. thyra) funkcjonuje w Biblii w różnych znaczeniach, 

zarówno dosłownym, jak i metaforycznym. W pierwszym oznacza wejście, w szczególności 

wejście do domu (Kpł 14, 38), bramę miejską (Joz 20, 4) i wejście do "namiotu świadectwa" 

(Wj 4, 10).  
 

Brama w starożytności była miejscem wymiany informacji i nawiązywania kontaktów, 

stanowiąc istotny element życia społeczno - politycznego i religijnego danej społeczności.              

W drugim znaczeniu stanowiła natomiast metaforę bariery odgradzającej przed złem (Rdz 4, 

7) i przejścia do innego świata - nieba i otchłani. 
 

Kto nie wchodzi przez bramę, ten jest "złodziejem i rozbójnikiem" (J 10, 1).  
 

Jezus ma tu na myśli faryzeuszów, którzy są zaślepieni i błądzą w swoim odniesieniu do 

ludu Bożego. Według J 9 Jezus objawia dzieła Boże: niewidomemu otwiera oczy, a 

stawiającemu opór Jego działaniu uświadamia trwanie w grzechu. Uzdrowienie, jakiego 

dokonał Jezus, spowodowało rozłam wśród faryzeuszów na dwie grupy (J 9, 16).  

 Jedni zarzucili Mu bezbożność, bo złamał szabat.  

 Drudzy stanęli po Jego stronie ze względu na dokonywane przez Niego znaki, ale 

raczej nie rozpoznali Jego prawdziwej tożsamości.  

 

Różnią się między sobą, ale ewangelista wyraźnie mówi, że tylko Jezus jest bramą, bo 

przez swoje nauczanie i działanie umożliwi wszystkim wejście do sanktuarium Boga, 

którym jest Jego ciało uwielbione na krzyżu, a równocześnie jest jedynym autoryzowanym 

przez Boga pasterzem, gdyż to On daje owcom życie. 

 



W J 10, 2 czytamy: "Kto zaś wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec".  
 

Widać więc, że Jezus objawia siebie nie tylko jako bramę owiec, ale i jako pasterza.                 

W starożytności obraz ten był odnoszony do postaci pośrednika między harmonią i czystością 

świata boskiego a chaosem i zepsuciem świata ludzkiego, gdyż pasterz przebywał pomiędzy 

dwoma światami: cywilizacją a dziką naturą (pustynią). Na starożytnym Bliskim Wschodzie 

pasterzami byli nazywani wodzowie i królowie. 
 

 Podstawowym punktem odniesienia dla Jana Ewangelisty są teksty Starego 

Testamentu.  
 

Abraham i patriarchowie byli pasterzami. Mojżesz (Wj 3, 1) i Dawid (1 Sm 16, 1) jako 

pasterze owiec byli powołani na pasterzy ludu. Obraz pasterza jest też stosowany zarówno do 

królów (1 Sm 16, 11), jak i samego Boga. W ujęciu teologicznym metafora pasterza i owiec 

w Starym testamencie oznacza przymierze między Bogiem a narodem wybranym.  
 

Natomiast gdzie indziej funkcja pasterska Boga przedstawiona jest w kontekście 

nauczania. Bóg jest tym, który "karci, wychowuje, poucza i zawraca jak pasterz swoją 

trzodę" (Syr 18, 13). W Ewangelii  św. Jana obraz pasterza służy przede wszystkim do 

ukazania odniesienia Jezusa do wierzących w kontekście Jego nauczania. 
 

W J 10, 3 pojawia się postać odźwiernego. Różnie ta postać jest interpretowana, gdyż nie 

ma ona swojego odpowiednika w realnej działalności pasterskiej. Wielu komentatorów sądzi 

więc, że odźwierny jest metaforą kogoś, kto w historii zbawienia otwierał drzwi Jezusowi. 
 

Może nim być Mojżesz (Jan Chryzostom), Jan Chrzciciel (Zahn), Bóg Ojciec (Kalwin) 

lub sam Jezus (Augustyn, Tomasz z Akwinu). 

 

 Najważniejszy jednak pozostaje wciąż sam pasterz, czyli Jezus.  

 

Podkreślona jest najpierw szczególna relacja pasterza i owiec (Jezusa i ludu). Jest 

powiedziane, że owce są Jego "własne" (J 10, 5), co wskazuje na przynależność do Boga, 

zarówno jeśli chodzi o świat stworzony, jak i naród wybrany.  
 

Następnie pojawia się inne znaczące wyrażenie: pasterz woła owce "po imieniu" (J 10, 

3), czyli osobiście. Nie stały się jednak jego własnością dopiero wtedy, gdy zostały zawołane, 

ale były nią już wcześniej. pojawia się też termin "głos" (gr. fone), który w J 1, 23 występuje 

w odniesieniu do Jana Chrzciciela. Tutaj w miejsce głosu Jana wchodzi głos pasterza. Można 

powiedzieć, że jak Jan użyczał swego głosu Bogu, dzięki czemu za jego pośrednictwem 

przemawiał on do ludu, tak teraz Jezus użycza swego głosu Słowu Przedwiecznemu. 
 

Wołaniu Jezusa towarzyszy "wyprowadzanie owiec" (J 10, 30.  
 

 Czynność ta kojarzy się z wyjściem z niewoli egipskiej. 

 Tutaj owo wyprowadzanie oznacza wyzwolenie z opłotków Prawa. 



 Jezus wyprowadza lud Boży z miejsca czasowego pobytu, aby wyprowadzić je na 

miejsce, które Bóg przeznaczył im na wieczność. 

Obrazowi pasterza wyprowadzającemu swoje owce ku miejscu, jakie przeznaczył dla 

nich Bóg, jest przeciwstawiony obraz "obcego", za którym owce nie pójdą, gdyż nie znają 

jego głosu (J 10, 5). Wersety J 10, 6-7 są powtórnym objaśnieniem tego, co zostało 

powiedziane wcześniej, natomiast J 10, 8 przynosi pytanie: kogo ma na myśli Jezus, 

gdy mówi o wszystkich, którzy byli przed Nim? 

Ponieważ jest mowa o tych, którzy przyszli przed Jezusem, niektórzy wskazują na 

Mojżesza i Proroków. Wydaje się jednak, że można te słowa odnieść do najbliższego 

Jezusowi kontekstu, a więc do faryzeuszów odrzucających Jezusa i odciągających od Niego 

lud. 

Owocność dzieła Jezusa podkreślona jest w J 10, 10. O ile złodziej i rozbójnik 

dopuszczają się kradzieży, zabijają i niszczą (J 10, 10), o tyle dzięki przyjściu pasterza, owce 

znajdują paszę (J 10, 9), co oznacza, że lud ma "życie w obfitości" (J 10, 10). Jest 

powiedziane, że życie rodzi się z "przyjścia" Jezusa.  

W kontekście Janowej teologii chodzi o wcielenie. Według J 10, 10 celem wcielenia jest 

więc danie życia ludziom. Życie oznacza ścisłą łączność z Jezusem - bramą. W Nim wierzący 

otrzymują pełnię życia. 

 

I czytanie :  Dz 2, 14a. 36-41 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: 

 

(36) Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, 

którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. (37) Gdy to usłyszeli, 

przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych 

Apostołów. (38) Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci 

się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie                 

w darze Ducha Świętego. (39) Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla 

wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. (40) W wielu też innych 

słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego 

pokolenia! (41) Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się 

owego dnia około trzech tysięcy dusz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Św. Beda Wielebny 
 

Pierwsze żniwa Kościoła 
 

 „Gdy usłyszeli te słowa, odczuli skruchę w sercu”.  

Widzisz, jak wypełniło się proroctwo Joela
2
, patrz, jak za ogniem Ducha Świętego 

idzie dym skruchy – wiemy dobrze, że dym powołuje łzy. Zaczęli więc płakać ci, którzy 

się śmiali, i bili się w piersi i składając swoją modlitwę Bogu jako ofiarę.  

W ten sposób kosztują krwi dla swego zbawienia, której uprzednio wzywali na siebie  

i na synów swoich na swe potępienie.  

 Następuje: „Pokutujcie – mówi – i niech każdy z was się ochrzci”.  

Nim zacznie mówić o chrzcie, mówi o płaczu pokuty, aby wedle zwyczaju Kościoła 

najpierw obmyli się łzami pokuty, a potem obmyli się sakramentem chrztu.  

 

 „W tym dniu liczba uczniów wzrosła do trzech tysięcy osób”.  

Pierwszy raz, kiedy w Kościele sprawuje się chrzest w opatrznościowym celu 

łaskawości Boga, gromadzą się trzy tysiące osób dla uczczenia Trójcy Świętej.  

Jak już w pięćdziesiąt dni po sprawowaniu Paschy, gdy zostało dane Prawo, Mojżesz 

nakazał obchodzić święto pierwszych płodów, tak teraz, po nadejściu Ducha Świętego, 

zostały poświęcone Bogu jako pierwsze owoce wiązki nie kłosów, ale dusz ludzkich.  

 

 

   Św. Grzegorz Wielki 
 

Zbawienne łzy żalu 

Tych, którzy opłakują popełnione grzechy, ale ich nie porzucają, należy pouczyć, by 

zrozumieli, że w oczach surowego sędziego podobni są do ludzi, którzy przychodzą do 

różnych ważnych osobistości, i schlebiają im z wielką uniżonością. Odchodząc zaś 

okazują im wrogości wyrządzają wszelkie możliwe szkody. Czy opłakiwanie win nie jest 

okazywaniem Bogu pokornego przywiązania?  

                                                           
2
 Aluzja do Jl 3, 1–5 cytowanego w Dz 2, 17–21 



A czym jest pełnienie zła po płaczu, jeśli nie okazywaniem pełnej pychy wrogości 

wobec tego, kogo się przepraszało?  

Poświadcza to Jakub, mówiąc: „Ktokolwiek chciałby być przyjacielem tego świata, 

staje się nieprzyjacielem Boga" (Jk 4, 4).  

Upominać należy tych, którzy opłakują grzechy, lecz ich nie porzucają, aby pilnie 

rozważyli, że często skrucha ludzi złych nie prowadzi ich do sprawiedliwości, tak jak 

pokusa nie doprowadza dobrych do grzechu. (...)  

Bóg nie syci się naszymi cierpieniami, lecz choroby grzechów leczy przeciwnymi im 

lekarstwami. Jeśli oddaliliśmy się przez upodobanie rozkoszy, abyśmy wrócili wśród 

gorzkich łez, a jeśli upadliśmy, rozpraszając się w tym, co niedozwolone, abyśmy 

powstali, powstrzymując się nawet od tego, co dozwolone, i by serce, które przepełniła 

nadmierna radość, zbawienny wypalał skutek, i by to, co zraniła wyniosła pycha, 

uleczyło poniżenie pokornego serca.  

Napisane jest bowiem: „Powiedziałem niegodziwym: nie postępujcie niegodziwie;                    

a do grzeszników: nie podnoście rogu” (Ps 75, 5). Róg bowiem podnoszą grzesznicy, 

jeśli poznawszy swą nieprawość, nie zniżają się do pokuty.  

Powiedziane jest także: „Sercem skruszonym i pokornym Bóg nie gardzi” (Ps 51, 

19).  

Kto bowiem opłakuje swe grzechy, a jednak ich nie porzuca, kruszy swoje serce, ale 

gardzi upokorzeniem. Kto zaś porzuca grzechy, ale ich nie opłakuje, upokarza swe serce, 

lecz odmawia skruchy.  

Dlatego Paweł mówi: „I tacy byliście, lecz zostaliście obmyci i zostaliście 

uświęceni” (1 Kor 6, 11). Doskonalsze bowiem życie uświęca tych, których przez pokutę 

obmywa oczyszczający smutek płaczu.  

Dlatego Piotr, widząc ludzi przygnębionych rozważaniem swych grzechów, upomina 

ich, mówiąc: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się” (Dz 2, 38).  

Zanim powiedział o chrzcie, mówi o łzach pokuty, aby najpierw oblali się wodą swego 

żalu, a potem zostali obmyci sakramentem chrztu.  

Cóż więc myślą ci, którzy zaniedbują opłakiwanie popełnionych win i żyją pewni 

przebaczenia, skoro sam najwyższy Pasterz Kościoła uważał, że należy dodać pokutę 

nawet do tego sakramentu, który przed wszystkimi innymi gładzi grzechy. 

 

 

 

 



Moc Boża w sakramencie chrztu 

 

 

 

Zanurzeni w Chrystusa 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca                     

i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19).  

Kiedy tylko minął szabat, o świcie w niedzielę, Maria Magdalena i druga Maria 

pobiegły do grobu Pana. Znalazły odsunięty kamień, w grobie nie było ciała.                       

Anioł przemówił do nich obwieszczając zmartwychwstanie Jezusa. Chwilę potem sam 

Zmartwychwstały stanął przed Marią Magdaleną!  

Tego samego dnia dwóch uczniów rozpoznało Go podczas łamania chleba w Emaus.             

I choć wcześniej opuścili Jerozolimę w trwodze, teraz pospiesznie powrócili do miasta, 

by opowiedzieć innym o tym spotkaniu.  

Wreszcie Jezus stanął wśród Apostołów w Wieczerniku i nawet jadł z nimi.  

A tydzień później pozwolił, aby Tomasz, który poprzednio był nieobecny, włożył 

palce w Jego rany i przekonał się, że On naprawdę zmartwychwstał i żyje.  



Jezus nie wyrzucał im tego, że Go opuścili, nie rozpamiętywał własnej męki. Z wielką 

miłością i delikatnością pomógł Piotrowi znowu stanąć na czele gromadki Apostołów. 

Tak jak trzy razy Piotr się Go zaparł, tak teraz trzy razy, odpowiadając na pytania Jezusa, 

wyznał Mu swą miłość. I to wystarczyło.  

To wszystko było zdumiewające, wręcz niewiarygodne, a jednak działo się na ich 

oczach. Minęło zaledwie 40 dni i oto uczniowie usłyszeli mocne wezwanie, by nauczali              

i chrzcili „wszystkie narody”.  

Na górze w Galilei Jezus wypowiedział do nich swoje ostatnie słowa przed odejściem 

do Ojca. Zostawił je im niczym testament, w którym mówi się tylko rzeczy 

najważniejsze:  

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca          

i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). 

Nadszedł czas, by podjęli misję, do której Jezus ich przygotowywał przez trzy lata 

wspólnych wędrówek, nauczania, czynienia znaków. Śmierć Jezusa zakończyła pewien 

etap w życiu Apostołów, ale Jego ostatnie słowa otwierają już nowy etap, zarówno w ich 

życiu, jak i w życiu każdego ucznia aż po wsze czasy.  

Mamy więc i my „iść i nauczać”. Tym zaś, którzy powątpiewają i lękają się, czyli 

nam wszystkim, Jezus mówi:  

 „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18) i obiecuje:  

 „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata” (Mt 28,20). 

 

 ▌ NAWRÓCENIE W PIERWOTNYM KOŚCIELE  

Stało się tak, jak powiedział Jezus. Od chwili zesłania Ducha Świętego Apostołowie 

zaczęli wypełniać nakaz misyjny. Działy się rzeczy niezwykłe. Słuchający Ewangelii 

nawracali się i przyjmowali chrzest.  

Tak stało się zarówno w przypadku tłumu zgromadzonego w dzień Pięćdziesiątnicy 

(Dz 2,1-12), wysokiego urzędnika z Etiopii (Dz 8,26-39), jak i strażnika więziennego                 

z Filippi (Dz 16,20-34).  

Ten trzypunktowy schemat, obejmujący ewangelizację, nawrócenie i chrzest, stał się 

zwyczajną, powszechną drogą wzrostu Kościoła w ciągu pierwszych kilku stuleci jego 

istnienia. 

Zgodnie z tym wzorcem, kandydatom do chrztu – czyli katechumenom – głoszono 

Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Modlono się za nich i uczono ich modlitwy.  

 



Wzywano do wyrzeczenia się dawnych grzechów i podjęcia walki z pokusami. Kiedy 

byli do tego gotowi, wyznawali wiarę, a wtedy otrzymywali chrzest, przystępowali do 

stołu Eucharystii i stawali się pełnoprawnymi członkami Kościoła.  

Obecnie zwykle wygląda to inaczej. Chrzest nie jest udzielany po długiej 

ewangelizacji i nawróceniu, ale na ogół w wieku niemowlęcym, bez świadomego udziału 

dziecka. Wtajemniczenie chrześcijańskie, które w pierwszych wiekach obejmowało długi 

okres katechumenatu i przygotowań, zostało zawarte w jednym obrzędzie, sprawowanym 

na samym początku, jeszcze zanim życie duchowe zaczyna się w nas budzić.  

Dlatego Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Chrzest dzieci ze swej natury 

wymaga katechumenatu pochrzcielnego. Nie chodzi tylko o późniejsze nauczanie, 

lecz także o konieczny rozwój łaski chrztu w miarę dorastania osoby” (KKK,1231).  

Jeśli tego katechumenatu zabraknie, grozi nam nieskorzystanie z mocy sakramentu 

chrztu i jego wpływu na nasze życie.  

Spróbujmy na nowo odkryć, co tak naprawdę otrzymaliśmy przyjmując chrzest               

i jak możemy korzystać z darów, których udzielił nam Bóg. 

 

▌ SAKRAMENTY JAKO POTĘŻNE ZNAKI BOŻEGO DZIAŁANIA  

Zanim jednak zagłębimy się w istotę chrztu, warto powiedzieć parę słów na temat 

tego, czym jest sakrament. Wiemy, że każdy sakrament ma swoje własne znaki, jak chleb 

i wino we Mszy świętej, woda, olej i świeca przy chrzcie, słowa przysięgi i wymiana 

obrączek przy zawarciu małżeństwa.  

Każdy z tych elementów symbolizuje jakiś aspekt tego, co Bóg chce uczynić w 

naszym życiu – nakarmić nas, obmyć z grzechu, złączyć w sakramentalnym małżeństwie.  

Jednak sakramenty to coś więcej niż określona sekwencja symbolicznych czynności, 

gdyż dokonują one tego, co symbolizują. Na przykład chleb i wino, przemienione w 

Ciało i Krew Chrystusa, rzeczywiście napełniają nas Jego obecnością.  

Przysięga małżeńska złożona w obrzędzie sakramentu małżeństwa rzeczywiście wiąże 

nas i uzdalnia do wypełnienia tego, co przyrzekliśmy. Podobnie woda spływająca na nas 

podczas chrztu nie tylko symbolizuje oczyszczenie z grzechu, ale rzeczywiście go 

dokonuje.  

Kiedy kapłan lub diakon wypowiada słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna,              

i Ducha Świętego”, rzeczywiście i autentycznie rodzimy się „z wody i z Ducha” (J 3,5).  

Dwa lata temu podczas audiencji generalnej papież Franciszek podjął refleksję nad 

mocą chrztu, który dokonuje tego, co oznacza: „Chrzest pozwala Chrystusowi żyć                  

w nas, a nam żyć w zjednoczeniu z Nim”.  



Dokonuje w nas przejścia z jednego stanu do drugiego: „Istnieje życie przed chrztem 

i po nim” (Audiencja generalna, 11.04.2018). Wcześniej podobnie skomentował słowa 

wypowiadane w sakramencie chrztu papież Benedykt XVI, przemawiając do grupy 

rodziców w Kaplicy Sykstyńskiej:  

„Te słowa nie są zwyczajną formułką, są rzeczywistością. Wyznaczają moment,           

w którym wasze dzieci rodzą się na nowo jako dzieci Boga” (Homilia, 7.01.2007).  

Zarówno papież Franciszek, jak i papież Benedykt dotknęli tu samej istoty chrztu                   

i wszystkich sakramentów – kiedy wykonujemy rytualne gesty i wypowiadamy 

przepisane słowa w czasie sprawowania sakramentu, Bóg działa w potężny                          

i konkretny sposób.  

 

▌ „CZYŻ NIE WIADOMO WAM?”  

W pierwszych pięciu rozdziałach Listu do Rzymian św. Paweł wyjaśnia, że Ewangelia 

jest „mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (Rz 1,16). Pisze o tym, że 

kiedy wszyscy – Żydzi i poganie – byli pogrążeni w grzechu, Bóg w swoim miłosierdziu 

posłał Jezusa Chrystusa, aby nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie stając 

się „narzędziem przebłagania” (Rz 3,25).  

Wyjaśniwszy, co uczynił Bóg, aby przyjść nam na ratunek, św. Paweł pokazuje 

sposób, w jaki zbawienie jest nam udzielane. I tu właśnie mówi o sakramencie chrztu: 

„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający 

w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest 

zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my 

postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” 

(Rz 6,3-4).  

 Na tym polega cud chrztu. 

Kiedy spłynęła na nas woda chrzcielna, zostaliśmy złączeni z Jezusem i Jego śmiercią 

na krzyżu. Moc, łaska i miłosierdzie, jakie Bóg zlał na ten świat w Wielki Piątek, 

spłynęły na nasze życie i staliśmy się nowym stworzeniem.  

Oto jak hojny i kochający jest Ojciec niebieski! 

Uczynił to, aby sprowadzić nas z powrotem do siebie. Dał nam ten przepiękny 

sakrament, w którym zostajemy obmyci z grzechów, napełniając się Jego światłem i 

życiem.  

Bóg nie czeka, aż zasłużymy na tę łaskę, gdyż wie, że nigdy nie bylibyśmy w stanie na 

nią zasłużyć. Otrzymujemy ją uprzedzająco i całkowicie darmowo – nawet jeśli jesteśmy 

zbyt młodzi, by zdawać sobie z tego sprawę!  



▌ DOŚWIADCZAĆ MOCY CHRZTU  

W pierwotnym Kościele katechumeni zwykle otrzymywali chrzest po tym, jak 

doświadczyli już łaski otwarcia na moc Boga i powołania do życia w Chrystusie. 

Znaczyło to, że Duch Święty dotknął ich serc, a oni zaczęli zwracać się do Niego o 

pomoc, pociechę i przebaczenie.  

Jednak dziś, gdy chrzest przeważnie poprzedza nawrócenie, łaska i moc tego 

sakramentu mogą być w danej osobie jakby uśpione – niekiedy nawet przez długie lata. 

Sakrament chrztu to dopiero początek. Dopiero po zwróceniu się do Pana zaczynamy 

doświadczać mocy danej nam we chrzcie.  

Duch Święty przynagla nas podobnie jak Piotr swoich pierwszych słuchaczy w dzień 

Pięćdziesiątnicy: „Nawróćcie się” (Dz 2,38).  

 Uwierzcie, że żyje w was Chrystus!  

 Żyjcie nowym życiem, które zostało wam dane!  

 Zaufajcie, że staliście się nowym stworzeniem i pozwólcie, aby ono w was 

ożyło!  

Bóg udzielił nam zdumiewających darów. 

 Obmył nas ze wszystkich grzechów,  

 uczynił nas swoimi dziećmi,  

 otworzył dla nas królestwo niebieskie,  

 napełnił nas własnym Bożym życiem.  

 

Wszystko to wydarzyło się w momencie naszego chrztu. Teraz pragnie, byśmy 

przyjęli te dary i pozwolili, aby przemieniały nasze życie.  

Duch Święty przynagla nas, gotów udzielać nam mądrości, miłości i mocy.  

Także święci i aniołowie zachęcają nas do przyjęcia tego wspaniałego dziedzictwa.  

A Kościół wzywa do życia godnego dziedziców nieba, aby ci, którzy jeszcze nie 

uwierzyli, także zechcieli się nawrócić.  

Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa. A więc w Nim żyjmy! ▐ 

 


