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    Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 
                           

J 3, 16 - 18  11 czerwca  2017 
 

 (16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 

Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Albowiem Bóg 

nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, 

by świat został przez Niego zbawiony. (18) Kto wierzy w Niego, 

nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 

nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 
 

 

Dr Joanna Jaromin  z "Kręgu biblijnego nr 33" wyd. Biblos 
 

 

Miłość i wiara jako drogi poznania 
 

Fragment J 3, 16 - 18 należy do perykopy obejmującej rozmowę Jezusa z Nikodemem                 

(J 3, 1 - 21), faryzeuszem, który przybędzie na Jego pogrzeb z wonnościami do namaszczenia 

ciała (J 19, 39). 

Omawiany fragment rozpoczyna się od przepięknych słów: "Tak bowiem Bóg umiłował 

świat" (J 3, 16). Bóg kocha świat i człowieka od samego początku i nigdy nie przestaje, 

nawet wtedy, gdy świat i człowiek odwracają się od Niego. Miłość Boga jest bezinteresowna, 

bezwarunkowa i bezmierna. 

Wiele uwagi poświęca jej Jan w swoim Pierwszym Liście, w którym zawarł też wyjątkowe 

słowa: "Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością"                 

(1 J 4, 16). Bóg jest źródłem miłości, gdyż On sam jest miłością. trzeba zwrócić tu także 

uwagę na rzeczownik "świat" (gr. kosmos), który w J 3, 16 - 18 został użyty czterokrotnie. 

Jest to termin charakterystyczny dla Ewangelii św. Jana i posiada w niej kilka znaczeń.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek                      

w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 40 
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W naszym przypadku  chodzi o cały rodzaj ludzki. "Świat" w omawianej perykopie, 

szczególnie w wersecie kolejnym (J 3, 17), wskazuje na uniwersalizm zbawczy, gdyż Boży 

plan zbawienia obejmuje naród wybrany, ale też cały świat, całą ludzkość. Bóg kocha 

dobrych ludzi, tych, którzy Go miłują, ale też i tych, którzy odrzucają ze wzgardą Jego 

miłość i nie są gotowi odpłacić Mu tym samym. 

Werset J 3, 16 zostaje doprecyzowany.  

 Jan podaje, że miłość Boga przejawia się tym, "że Syna swego 

jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne" (J 3, 16).  

 W swoim liście wraca do tego: "W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że 

zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu" 

(1 J 4,9). 

 

Wyjaśniając ten niezwykły fakt, musimy stwierdzić, że " 
 

miłość Boga ku nam nie ma początku, ani końca - jak On sam, 
 

 ale objawiła się ona w sposób szczególny i najdoskonalszy w tym, że Bóg dał nam swego 

Syna Jednorodzonego. Zesłał Go na świat, abyśmy dzięki Jego ofierze mogli otrzymać życie 

wieczne w chwale naszego Ojca Niebieskiego [...]. Skoro miłość Boga jest aż tak wielka, że 

nie zawahał się ofiarować swego Syna ludziom, a nawet wydać Go w ich ręce i przyjąć Jego 

ofiarę za wszystkich, to my nie możemy odpłacić Mu niczym innym, jak tylko szczerą 

miłością. Pojawia się ona szczególnie we wzajemnej miłości między braćmi.  

Bóg nie będzie nas sądził z niczego innego, jak tylko z miłości!". 

 

Należy zwrócić tu uwagę na słowo "dać". W kontekście omawianej perykopy wyraża ono 

znacznie więcej niż tylko posłanie na świat. Podkreśla ono, że Bóg powierzył swojemu 

Synowi bardzo trudną misję. Słowo "dać" wyraża więc myśl, że Bóg poświęcił Jezusa, 

abyśmy my mogli żyć.  

 

 Możemy się jednak zastanawiać, dlaczego Bóg posłał właśnie swojego Syna.  

 Czy nie wystarczyłoby, gdyby posłał któregoś z aniołów? 
 

Nie, 

ponieważ tylko ten, który potrafił kochać taką samą miłością, jaką 

był kochany, mógł ukazać nam naszą tożsamość dzieci Bożych. 
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Tylko Syn Boży mógł kochać nas taką samą miłością, jaką był kochany przez Ojca; 
 

tylko Jezus, będąc Synem, przeżył to, do czego także my jesteśmy 

powołani: synostwo i braterstwo. 

 

Dlatego też właśnie On stał się człowiekiem, aby przekazać nam prawdę o wielkiej miłości 

Boga Ojca i obwieścić nam tę niezwykłą prawdę, że pragnie On uwolnić nas z niewoli 

grzechu i śmierci. 

Syn daje świadectwo miłości Ojca poprzez swoją ofiarę krzyżową. Bruno Forte podkreśla 

tu także ważny aspekt cierpienia Ojca: "W tym fakcie wydania za nas Syna przez Ojca 

objawia się głębia Jego miłości do ludzi: <W tym przejawia się miłość, że nie my 

umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę 

przebłagalną za nasze grzechy> (1 J 4, 10). 
 

Ojciec także uczestniczy w godzinie krzyża: 

 

poświęcając swojego Syna, osądza ciężar grzechów świata, lecz pokazuje także swoją 

miłosierną miłość do nas. Ofiara krzyża wskazuje na cierpiącego Ojca jako źródło 

największego daru, w czasie i w wieczności: krzyż odsłania, że Bóg (Ojciec) jest 

miłością (1 J 4, 8-16)!" 

Bóg nie chce śmierci grzesznika, nawet za tak wysoką cenę, woli poświęcić swojego Syna 

niż kogoś z nas. Naszym przeznaczeniem jest życie wieczne.  

 

Silvano Fausti tak wyjaśnia tę rzeczywistość: "Życie wieczne, owo życie w pełni 

szczęśliwe, którego człowiek pragnie jako dopełnienia swego człowieczeństwa, nie jest 

rezultatem jakiegoś nadludzkiego wysiłku. Jest darmowym darem pochodzącym od Ojca 

życia, który w Synu ofiaruje nam nie tylko to, że jesteśmy wezwani, ale że rzeczywiście 

jesteśmy Jego dziećmi (1 J 3,1).  

Kto uwierzy w Syna i przylgnie do Niego, narodzi się z Boga (J 1,13), z Ducha, 

będzie uczestnikiem życia Bożego, które jest wzajemną miłością między Ojcem i 

Synem". Życie wieczne nie jest tylko tą rzeczywistością, której dostąpimy po śmierci, ale już 

tu, na ziemi, oznacza nową jakość życia. 

 

Werset J 3, 16 możemy nazwać sercem Ewangelii, gdyż 

objawia nam serce samego Boga 

 

- Jego bezgraniczną miłość do człowieka, dla którego nie zawahał się poświęcić swojego 

Jednorodzonego Syna. 
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Zdanie:  

"Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby 

świat został przez Niego zbawiony" (J 3, 17)  

- przypomina słowa Jezusa z Kazania na górze: 

 "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, 

ale wypełnić" (Mt 5, 17). 
 

Bóg posyła swojego Syna do ludzi nie po to, aby za Jego pośrednictwem przyłapać 

człowieka na jakimś wykroczeniu przeciwko Prawu i zyskać pretekst, aby go potępić, ale po 

to, aby w pełni objawić mu swoją miłość. 

Posyła Syna, aby "ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; aby uciśnionych odsyłał wolnymi, [aby] obwoływał rok łaski od Pana"(Łk 4, 

18; por. Iz 61, 1-2; 58, 6). 

 Bóg nie jest władcą, który człowieka traktuje jak poddanego i dąży do tego, aby skłonić 

go do bezwzględnego posłuszeństwa. Jest natomiast Ojcem, który nie dopóty nie zazna 

szczęścia, dopóki Jego błądzące dzieci nie odnajdą drogi do domu. Pochyla się nad nimi                 

z miłością i pragnie ich miłości.  

Ten dar bezwarunkowej miłości Boga może się jednak spotkać z oporem człowieka, 

może zostać przez niego odrzucony. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że Syn posiada taką 

samą władzę sądzenia jak Ojciec. 

Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre (np. Rdz 1, 12.18); w świecie panował ład                  

i harmonia. To człowiek za namową szatana sprawił, że w świecie zapanował chaos. Ludzie 

zatracili siebie, utracili swój pierwotny obraz, czystość, zdolność do bezinteresownej miłości, 

wkroczyli na drogę do samozagłady. 

Stary Testament dostarcza nam wielu przykładów na to, że człowiek, w sposób 

przynajmniej częściowo świadomy, ciągle zanosił do Boga prośbę o przywrócenie 

pierwotnego porządku.  

Bardzo wymownym przykładem są tu lamentacje zawarte w tak zwanych psalmach 

złorzeczących. Choć niejednokrotnie wywołują one w nas niepokój, to tak naprawdę są 

prośbą człowieka udręczonego niesprawiedliwością o to, by Bóg przywrócił sprawiedliwość. 

I Bóg rzeczywiście to czyni, posyłając swojego Syna, którego obiecał już w raju, po upadku 

pierwszych rodziców (Rdz 3, 15), "po to, by świat został przez Niego zbawiony"                      

(J 3, 17). Bóg zawarł przymierze z człowiekiem i temu przymierzu zawsze pozostanie 

wierny, choć człowiek często odstępuje od Niego, popełnia grzechy, zrywając więź z 

najlepszym Ojcem. 

Dzięki ofierze Jezusa jesteśmy zdolni podnieść się z upadku i powrócić do Ojca, który 

czeka na nasze nawrócenie. 
 

Ostatnie słowa omawianego fragmentu nie pozostawiają żadnych wątpliwości:  

 "Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, 

bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego" (J 3, 18). 
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Kto nie wierzy w bezmierną miłość Boga ofiarowaną przez Jezusa Chrystusa, ten sam 

wyłącza się nie tylko z udziału w tej miłości, ale i z życia. Kto nie wierzy w Jezusa - Syna, 

ten zaprzecza także swojej godności dziecka Bożego.  
 

 Tylko w Nim możemy znaleźć prawdziwe życie i jesteśmy dziećmi Bożymi; 

poza Nim jesteśmy - możemy tu powtórzyć za Koheletem - marnością i nicością.  

 Tylko osobiste przylgnięcie do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, wybawia nas od 

potępienia. 

 Wiara w Niego nie polega jednak na czysto zewnętrznych praktykach i pustych 

deklaracjach. Wiara to poznawanie Boga jako podstawy wszelkiego bytu, jako 

miłości objawionej w Jezusie, a to pociąga konieczność życia nią na co dzień i 

dawania świadectwa. Taka wiara jest drogą do życia wiecznego i zbawienia. 

 

Niech podsumowaniem omawianego fragmentu będą słowa św. Jana Pawła II:  

 

"Pierwsze podstawowe dane, których dostarczają nam Księgi Święte Starego i Nowego 

Testamentu, dotyczą miłosierdzia Boga i Jego przebaczenia. W psalmach i w przepowiadaniu 

proroków imię "miłosierny" jest tym imieniem, które chyba najczęściej jest przypisywane 

Panu, wbrew uparcie powielanemu schematowi, wedle którego Bóg Starego Testamentu 

przedstawiany jest przede wszystkim jako Bóg surowy i karzący. [...]  
 

Kiedy nadeszła pełnia czasu, Syn Boży, przychodząc jako Baranek, który gładzi i bierze 

na siebie grzech świata (J 1, 29; Iz 53, 7.12),  
 

 jawi się jako ten, który ma władzę sądzenia (J 5, 27) czy też odpuszczania grzechów 

(Mt 9, 2-7; Łk 5, 18 - 25; 7, 47-49; Mk 2, 3-12), i 

 jako ten, który nie przyszedł, aby potępiać, ale aby przebaczać i zbawiać (por. J 3, 

17)". 
 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Augustyn 
 

Trudność wyrażenia Trójcy 

 
Światłością jest Ojciec, światłością Syn, światłością Duch Święty, razem jednak nie 

stanowią trzech światłości, lecz jedną światłość. Dlatego też mądrością jest Ojciec, 

mądrością jest Syn, mądrością Duch Święty, a razem nie są trzema mądrościami, lecz jedną 

mądrością.  
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A ponieważ tym samym jest w niej być, co być mądrością, przeto Ojciec i Syn, i Duch 

Święty są jedną istotą. A że nie jest tam czymś innym być i być Bogiem, więc jest  

 

jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty... 

 
Kiedy więc wystarczyło zrozumieć w przybliżeniu to, co się mówi, przyjęto ten sposób 

wyrażania się, aby coś odpowiedzieć na pytania: Co to są za „Troje”? Co za „Troje” 

wyznaje nasza wiara, kiedy twierdzi, że Ojciec różni się od Syna, a Duch Święty – Dar 

Boży – różni się od Ojca i Syna? Kiedy więc stawia się pytanie: Co to są ci „Troje”? albo: 

czym są ci „Trzej”, staramy się wymyślić jakieś specyficzne miano ogólne, które by objęło 

tę potrójną rzeczywistość. I nic nam na myśl nie przychodzi, ponieważ wielkość Bóstwa 

przewyższa możliwości potocznego słownictwa. Bliższe bowiem prawdy jest pojęcie o 

Bogu niż mówienie, a sama prawda przewyższa jeszcze pojęcie... 
 

Cóż nam ostatecznie pozostaje, jak nie to, żeby uznać, iż wyrażenia takie powstają na 

skutek braków naszej wymowy w narzucającej się nam konieczności obszernych dyskusji 

nad błędami heretyków? Gdy bowiem ludzkie ubóstwo usiłowało słowami przekazać 

umysłom ludzi to, co w tajemnej głębi duszy o Panu Bogu, Stworzycielu swoim pojmuje 

czy to przez pobożną wiarę, czy inne formy rozumowania, wówczas lękało się ono mówić  

o trzech istotach, by nie myślano na tej podstawie o jakichś różnicach w tej najwyższej 

równości. Z drugiej strony nie można było przeczyć pewnej troistości. Przecząc jej, 

Sabeliusz popadł w herezję.  
 

Pismo Święte poucza nas z wszelką pewnością o tym, w co należy pobożnie wierzyć               

i co przedstawia się duszy z niewątpliwą pewnością: uczy więc, że jest Ojciec i Syn, i Duch 

Święty oraz że Syn nie jest tym samym co Ojciec, a Duch Święty nie jest tym samym co 

Ojciec czy Syn. Szukano, jak nazwać tych Troje.  

Mówiono więc o Substancjach albo Osobach. Oznaczeniem takim chciano dać do 

zrozumienia, że nie ma tu różnic, ale też nie ma i pojedynczości. Tak więc wskazywano tu 

na jedność przez określenie „jedna istota” i na troistość, ponieważ wymienia się trzy 

substancje albo Osoby... Jeśli więc ktoś chce dla potrzeb dyskusji przyjąć jakieś 

oznaczenie... tak, by móc jednym określeniem odpowiedzieć na pytanie: kto są ci Troje, i 

chce odpowiedzieć: trzy Substancje albo trzy Osoby, to niechaj odsunie od tego wszelkie 

pojęcie masy i rozciągłości, różnorodności jakiejś lub niepodobności, które mogłyby 

nasuwać myśl, że coś tu jest mniejsze lub większe od drugiego. Niech w ten sposób unika 

tak pomieszania Osób, jak i rozróżnień wprowadzających jakąś nierówność. 

 

Jeśli nie możemy zrozumieć, to przez wiarę przyjmujmy, aż zajaśnieje w naszych 

sercach Ten, który powiedział przez Proroków: „Jeśli wierzyć nie będziecie, nie 

zrozumiecie” (Iz 7, 9). 
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 św. Ignacy 

Przesłanie męczennika 
 

Piszę do was pełen życia, ale pożądam śmierci. Pożądanie moje przybite do krzyża i 

zgasł we mnie ogień cielesnej pożądliwości. Płynie we mnie tylko woda żywa (J 4, 10)                  

i mówi, i odzywa się w sercu moim: „Pójdź do Ojca”. Nie znajduję już przyjemności w 

pożywieniu, które podlega zepsuciu, ani w rozkoszach życia tego. Pragnę chleba Bożego, to 

znaczy ciała Jezusa Chrystusa, który pochodzi z pokolenia Dawidowego. A jako napoju 

pragnę krwi Jego, to znaczy miłości nieskazitelnej. Nie chcę już dłużej życia ludzkiego. 

 

 

 
 

Andriej Rublow - "Trójca Święta" 
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ANDRZEJ  KAMIŃ SKI OP     

                                                 Artykuł pochodzi z numeru 3/2005 miesięcznika List (www.list.media.pl) 

     Bóg w gościnie u Abrahama, czyli Trójca Rublowa 

   

Chciałbym zaprosić was do adoracji Trójcy Świętej w ikonie Andrieja Rublowa. 

Rublow nie był pierwszym malarzem Trójcy Świętej. Poszukiwania sposobu, w jaki 

można przedstawić jej tajemnicę, trwały od dawna. I motyw trzech aniołów, którzy przybyli 

w gościnę do Abrahama, też nie jest oryginalnym pomysłem Rublowa – znany był w sztuce 

wcześniej. Ale Rublow wyraził prawdę o Trójcy Świętej w sposób najbardziej subtelny.                 

Na jego obrazie nie ma już ani Abrahama, ani Sary. Cała treść teologiczna zdarzenia została 

zawarta w obrazie trzech Aniołów. 

Wielki znawca duchowości wschodniej Tomasz Spidlick pisząc o ikonie używał 

ciekawego określenia. Mówił, że ikona się przed nim otwarła. Co to znaczy i jak się to 

dokonuje? Ikona jest przejawem doświadczenia mistycznego. Ale trzeba pamiętać, że 

doświadczenie mistyczne na Wschodzie nie jest doświadczeniem subiektywnym – ono jest 

mocno wpisane w Kościół, można powiedzieć: jest teologalne, czyli jest rozwijaniem intuicji 

teologicznej Kościoła. Mistyk to człowiek głęboko zanurzony w Kościele. Również ikona 

jako przejaw doświadczenia mistycznego jest wpisana w doświadczenie wiary Kościoła 

i mocno związana z liturgią. My, ludzie Zachodu, którzy żyjemy współcześnie, nie 

rozumiemy już symboliki ikony.   Ona była malowana dla ludzi żyjących w tamtym czasie i 

w tamtej wrażliwości religijnej. Żeby dzisiaj dotknęła naszych serc podczas adoracji, żeby się 

przed nami otwarła, trzeba wyjaśnić niektóre symbole w niej zawarte. 

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty 

Spójrzmy na ikonę Rublowa. Środkowy Anioł jest symbolem Syna Bożego. Zwróćmy 

uwagę na kolory jego szat: czerwona suknia i niebieski płaszcz na wierzchu. Kolor niebieski 

symbolizuje człowieczeństwo. Jest to kolor najintensywniejszy. Widzimy go również u 

Anioła siedzącego po prawej stronie ikony, symbolizującego Ducha Świętego, i u Anioła po 

lewej stronie, czyli u Boga Ojca. Kolor czerwony, kolor tuniki Syna Bożego, oznacza 

Bóstwo. Prawa ręka Chrystusa jest bardzo duża – większa i mocniejsza niż wymagałby tego 

realizm. To niejako prawica Boża podtrzymująca człowieka. Dwa palce dłoni symbolizują 

dwie natury Chrystusa i wskazują na kielich, czyli na ofiarę eucharystyczną. 

Chrystus pochylony jest w stronę Ojca, który znajduje się z lewej strony ikony. To 

początek i źródło wszystkiego. Jego szata jest złota, świetlista – to kolor oznaczający 

świętość Boga i Jego wierność. Ale pośrodku, w miejscu, gdzie znajduje się serce, Bóg 

http://www.list.media.pl/
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Ojciec ma kolor niebieski. Komentatorzy interpretują to w ten sposób, że nosi w swoim sercu 

stworzenie człowieka. 

Żadna z postaci nie siedzi prosto, każda się pochyla. Syn w stronę Ojca, Ojciec w stronę 

Syna i Ducha Świętego, a Duch w kierunku Ojca i Syna. W ten sposób postacie tworzą 

pewien krąg. Krąg to doskonałość, pełnia. W centrum tego kręgu jest dłoń Chrystusa 

wskazująca na kielich. 

Ojciec – źródło wszystkiego, rodzi Syna i, tchnie Ducha. Jest praprzyczyną, a jednak 

nawet On nie siedzi prosto, pochyla się i jest elementem kręgu. Ojciec trzyma ręce razem, 

prawą błogosławi, i tchnie Ducha Świętego. 

Prawy Anioł symbolizujący Ducha Świętego ma niebieską tunikę i złoto-zieloną szatę na 

wierzchu. Zieleń oznacza stworzenie. Duch Święty, który unosił się nad ziemią i nad wodami 

od pierwszej chwili istnienia świata, niejako dopełnia stworzenia. On też całą swoją osobą 

wskazuje na Syna. 

Podpisy 

Każda ikona musi być podpisana, aby być ikoną Kościoła. Nie chodzi jednak o podpis 

autora – podpisane muszą być osoby znajdujące się na ikonie. Jeśli przyjrzymy się ikonie 

Matki Bożej z Częstochowy, to nad głową Maryi znajdziemy napis: „Matka Boża”, a nad 

głową Jezusa: „Jezus Chrystus”. Podpis to jest w pewnym sensie pieczęć Kościoła, znak, że 

Kościół przyjmuje ikonę. 

Trójca Rublowa jest pod tym względem wyjątkowa. Tu nie ma podpisów: Bóg Ojciec, Syn 

Boży i Duch Święty. Za to są symbole wskazujące na te osoby. Nad głową Chrystusa 

znajduje się drzewo. Wcześniejsza tradycja umieszczała tam dąb – drzewo, pod którym 

odbyło się spotkanie u Abrahama. Natomiast u Rublowa drzewo jest symbolem drzewa 

w raju, gdzie zaczął się grzech i drzewa krzyża, na którym Chrystus grzech zniweczył i dał 

nam łaskę zbawienia. Z lewej strony, nad Bogiem Ojcem, widzimy dom – znak, że każdy 

z nas ma mieszkanie w domu Ojca. Podpis nad aniołem symbolizującym Ducha Świętego jest 

najmniej widoczny. To skała, góra będąca odwołaniem do objawiającego się Boga – Duch 

Święty objawia się na górze. Skała to również symbol pustyni, na którą w początkach 

chrześcijaństwa odchodzili ludzie, aby tam żyć bliżej Boga, zjednoczeni w Duchu Świętym. 

Zaproszenie do stołu 

Spójrzmy teraz na stół, wokół którego siedzą Aniołowie. Widzimy kielich – to odwołanie 

do Paschy i do Eucharystii.  
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W kielichu, trochę niewyraźna, ale jednak widoczna jest głowa baranka. Motyw kielicha 

powtórzony został również w samym układzie Aniołów, tzn. kiedy uważnie przyjrzymy się 

całości zobaczymy, że postacie Aniołów tworzą kielich. 

Z przodu ołtarza znajduje się prostokąt, który jest symbolem świata. Stąd wielu autorów 

mówi, że to jest właśnie nasze miejsce. Jesteśmy zaproszeni do tego stołu. Powinniśmy przy 

nim usiąść, bo przewidziano dla nas miejsce, jesteśmy wpisani w ten krąg, czyli w życie 

Trójcy Świętej. 

W czasach Abrahama gościnność była czymś niezwykle ważnym. Abraham był gościnny, 

zaprosił do siebie trzech Aniołów. A oni weszli w jego życie i w życie Sary, dotknęli ich ran 

i uleczyli tę największą. Bóg obiecał Abrahamowi syna i kiedy wydawało się, że jest już za 

późno na spełnienie obietnicy, zjawiają się Aniołowie, dotykają ran Abrahama i Sary 

i mówią: za rok Sara urodzi syna. 

* * * 

Jesteśmy zaproszeni do tego stołu, więc odpowiedzmy na gościnność. Prośmy Ducha 

Świętego, żebyśmy umieli przyjąć zaproszenie. Kiedy uda nam się wejść w ten krąg, Bóg 

będzie dotykał naszego serca i całego naszego doświadczenia życiowego, tak jak Aniołowie 

dotknęli Abrahama i Sary. On udzieli nam tej łaski, która jest nam dzisiaj najbardziej 

potrzebna. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modlitwa do Trójcy 
 

Bóg, Pan, Duch Święty, błogosławiona Trójca. 

Ojciec, Syn, Pocieszyciel, błogosławiona Trójca. 

Dawca, Szafarz, Rozdzielający, błogosławiona Trójca. 

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

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

razy ta sama i jedyna substancja, błogosławiona Trójca. 

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

świętego  i doskonałego Ojca, błogosławiona Trójca. 

Źródło, Rzeka, Orzeźwienie, błogosławiona Trójca. 

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

Istnienie, Życie, Poznanie, błogosławiona Trójca. 

Miłość, Łaska, Dar jedności, błogosławiona Trójca. 

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

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

w poszczególnych i jedno w Trzech, błogosławiona Trójca. 

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

Chrystusa, i miłość Boga, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami" (2 Kor 

13,13), błogosławiona Trójca. 

Niezrodzony, Zrodzony, Odradzający, błogosławiona Trójca. 

Prawdziwe Światło, prawdziwe Światło ze Światła, prawdziwe Oświecenie, 

błogosławiona Trójca. 

Odpoczynek, Pochodzenie, Powrót, błogosławiona Trójca. 

Niewidzialny niewidzialnie, Widzialny niewidzialnie, Niewidzialny widzialnie, 

błogosławiona Trójca. 

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

Ziarno, Drzewo, Owoc, błogosławiona Trójca. 

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

Trójca. 

Niezrodzony z Wiecznego, Zrodzony z Wiecznego, Zrodzony, aby wszystko stało się 

wiecznym, błogosławiona Trójca. 

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

błogosławiona Trójco. 

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

podtrzymujesz, błogosławiona Trójco. 

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

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

błogosławiona Trójca. 

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

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

Świętego, błogosławiona Trójca. 

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

Trójco. 

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

Trójco. 

 

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

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

owocem jest m.in. dzieło O Trójcy Świętej) 
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Boże Ciało - "Złoty łańcuch - Catena Aurea" św. Tomasza z Akwinu 

 

Ewangelia św. Jana 6, 56 - 59 

 

W owym czasie: rzekł Jezus do Żydów: Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew 

moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa ciało moje, pije krew moją, we mnie mieszka,   

a ja w nim. Jako mnie posłał żyjący Ojciec, i ja żyję dla Ojca; a kto mnie pożywa, i on żyć 

będzie dla mnie. Ten jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jako ojcowie wasi jedli mannę,                

i pomarli. Kto pożywa tego chleba, żyć będzie na wieki. 

 

św. Beda:  Aby pokazać, jaka jest różnica między materialnym pokarmem i napojem 

a duchową tajemnicą swego ciała i krwi, Chrystus dodaje: Ciało moje prawdziwie jest 

pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem. 

 

św. Jan Chryzostom:  Mówi to, albo aby ufali temu, co zostało powiedziane, iż 

nie jest to parabola czy coś niejasnego, lecz aby wiedzieli, że należy spożywać ciało 

Chrystusa. Albo też mówi, że prawdziwy pokarm to ten, który ożywia duszę. 

 

św. Augustyn:  Ludzie pożądają pokarmu i napoju, aby nie być głodnymi ani 

spragnionymi. Nie udzielałby zaś tego pokarmu i napoju, gdy tych, którzy go spożywają, 

nie czynił nieśmiertelnymi i niezniszczalnymi. Tworzy przez to społeczność świętych,                 

w której panuje pokój oraz pełna i doskonała jedność. Dlatego Pan nasz ciało i krew swoje 

w takich rzeczach powierzył, które powstają jedne z wielu. Albowiem chleb powstaje                    

z wielu nasion, podobnie wino z wielu gron. Z kolei wyjaśnia, czym jest spożywanie jego 

ciała i picie jego krwi, mówiąc: Kto pożywa ciało moje, i pije krew moją, we mnie 

mieszka, a ja w nim. Spożywanie zatem tego pokarmu i picie tego napoju jest 

pozostawaniem w Chrystusie i posiadaniem Go w sobie. Ten, kto nie pozostaje                                 

w Chrystusie, i w którym Chrystus nie przebywa, bez wątpienia ani nie spożywa jego ciała, 

ani też nie pije jego krwi, lecz raczej sakrament tej rzeczywistości spożywa i pije na sąd. 

 

św. Jan Chryzostom:  A ponieważ ja żyję, jasne jest też, że i on sam żyje. Aby to 

okazać, dodaje: Jako mnie posłał żyjący Ojciec, i ja żyję dla Ojca; a kto mnie pożywa, 

i on żyć będzie dla mnie. Tak jakby mówił: Żyję tak jak Ojciec, i żebyś nie sądził, że jest 

On niezrodzony jak Ojciec, dodaje: dla Ojca, wskazując Ojca jako swój początek. To                   

z kolei, co mówi: a kto mnie pożywa, i on żyć będzie dla mnie, nie mówi wprost o 

samym życiu, ale o chwalebnym, ponieważ także i niewierzący żyją fizycznie, nie 

spożywając Jego ciała. Nie mówi tego więc o powszechnym zmartwychwstaniu (wszyscy 

bowiem powstaną), lecz o chwalebnym, i mającym nagrodę. 
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św. Hilary:  Nie ma zatem miejsca na wątpliwości o prawdziwości ciała i krwi 

Chrystusa; teraz bowiem przez samo wyznanie Pana, przez wiarę naszą, jest prawdziwe 

ciało i prawdziwa krew. To jest przyczyna naszego życia, że my cieleśni cieleśnie 

pozostającego Chrystusa mamy, i odnosimy zwycięstwa przez Niego, tak samo, jak On żyje 

przez Ojca. Jeśli zatem przez Niego także naturalnie żyjemy, to znaczy dostosowani do 

natury Jego ciała, dlaczego nie żyjemy także według ducha, mając w sobie Ojca, skoro On 

żyje przez Ojca? Przez Ojca zaś żyje, ponieważ jego zrodzenie nie dało mu innej od Ojca 

natury. 

 

św. Augustyn:  Abyśmy zatem żyli, spożywając ten chleb, który zstąpił z nieba, nie 

mogąc sami z siebie osiągnąć życia wiecznego, stwierdza: Ten jest chleb, który z nieba 

zstąpił. 

 

Teofilakt:  Nie spożywamy samego Boga, jest on bowiem niedotykalny i niecielesny. 

Nie jemy także ciała zwykłego człowieka, które nie może niczemu przysłużyć. Lecz 

ponieważ Bóg zjednoczył z sobą ciało, jego ciało ożywia. Nie tak, iżby miało przechodzić 

w samą naturę boską, ale tak jak rozpalone żelazo, które pozostaje żelazem i jednocześnie 

ukazuje ogień. Tak właśnie ciało Pańskie ożywia jako ciało Słowa Bożego. 

 

św. Beda:  I aby pokazać różnicę między ciemnością a światłem, zapowiedzi                         

i prawdy, dodaje: Nie jako ojcowie wasi jedli mannę, i pomarli. Kto pożywa tego 

chleba, żyć będzie na wieki. 

 

św. Augustyn:  Chce, aby zrozumiano, że ci umarli, którzy nie żyją na wieki. 

Albowiem teraz i ci także umrą, którzy przyjmowali Chrystusa, lecz żyją na wieki, 

ponieważ Chrystus jest życiem wiecznym. 

 

św. Jan Chryzostom:  Jeśli zaś było możliwe zachować życie na pustyni przez 

czterdzieści lat bez zboża i innych tego rodzaju pokarmów, o ile bardziej jest możliwe teraz, 

gdy czyni to pokarmem duchowym, którego tamte były zapowiedzią. Często obiecuje zaś 

życie, ponieważ nic nie jest tak drogie człowiekowi. Stąd i w Starym Testamencie było 

obiecane długie życie; teraz natomiast życie nie mające końca. Tak samo chce przez to 

pokazać, że usuwa wyrok skazujący na śmierć za grzechy, w zamian obiecując życie 

wieczne. 
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Jezus Chrystus jest Panem - wyznanie które zmienia życie                      

- o. Raniero Cantalamessa 

Po zesłaniu Ducha Świętego Apostołowie nie zachowali tej radości dla siebie.  

 Tak głośno, że zwróciło to uwagę tłumu, „zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im 

Duch pozwalał mówić” (Dz 2,4). W zgiełku, jaki zapanował, Piotr był zmuszony wyjaśniać, 

że uczniowie nie są pijani, lecz zostali napełnieni Duchem Świętym! Następnie skorzystał                 

z okazji, by po raz pierwszy ogłosić światu przesłanie o Jezusie. Można powiedzieć, że była to 

pierwsza autorytatywna wypowiedź Kościoła:  

 

„Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego 

posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich 

Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli 

postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych 

do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż 

niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim. (…) Niech więc cały dom Izraela wie               

z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg               

i Panem, i Mesjaszem” (Dz 2,22-24.36).  

 

▌ Jezus żyje! 

 

„Jezus Nazarejczyk”. Wyobrażam sobie poruszenie, jakie zapanowało w tłumie na dźwięk 

tego imienia. Niektórzy wiedzieli, że człowiek o imieniu Jezus został zgładzony przed kilkoma 

tygodniami. Sądzili, że to już Jego koniec. Tymczasem Piotr, ku ich osłupieniu, w mocy 

Ducha Świętego głosi zmartwychwstałego Jezusa. Mowa Piotra była jakby kolejnym 

zmartwychwstaniem. Naturalnie Jezus najpierw fizycznie powstał z grobu. Jednak dzięki 

słowom Piotra mógł zmartwychwstać w sercach ludzi, którzy uznali Go za umarłego.  

 

Kiedy imię Jezusa jest głoszone w mocy Ducha, On staje się żywy!  

 

Piotr w trakcie swojej mowy wygłosił niezwykle odważne stwierdzenie: „To wy 

ukrzyżowaliście i zabiliście Jezusa”. Tłum mógł odpowiedzieć: „Nie masz racji. To nie my 

poszliśmy do Piłata z żądaniem Jego śmierci. Nie było nas nawet w Jerozolimie. Dopiero co 

przyjechaliśmy na święto Pięćdziesiątnicy”. Jednak nikt nie zaprotestował. Dlaczego?  

Gdyż Duch Święty uczynił dokładnie to, co Jezus zapowiedział w słowach: „On zaś, gdy 

przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16,8).  
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Dzięki „przekonywaniu” Ducha słuchacze Piotra zrozumieli, że Jezus został „zdruzgotany 

za nasze winy” (Iz 53,5). Zobaczyli, że to oni, przez swoje grzechy, ukrzyżowali Jezusa z 

Nazaretu.  

 

 A jak ma się to do nas?  

 

Także i w naszym życiu musi przyjść moment, w którym powiemy z pełnym 

przekonaniem: „Poprzez swoje grzechy przyczyniłem się do śmierci Jezusa. To ja Go 

zabiłem”. Dopiero wtedy będziemy w stanie przyjąć dalszy ciąg tego, co miał do powiedzenia 

Piotr: „My zabiliśmy Jezusa, ale Bóg wskrzesił Go dla naszego usprawiedliwienia. Jezus jest 

Panem!”. 

 

▌ Jezus Panem mojego życia ! 

 

Oczywiście dla Piotra tytuł „Pan” zawierał w sobie coś szczególnego. Podobnie dla Pawła, 

który pisał, że „nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest 

Jezus »” (1 Kor 12,3).  

A w innym miejscu stwierdził: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST 

PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz 

zbawienie” (Rz 10,9). Rozważ to, a przekonasz się, że słowa „Jezus jest Panem” nie są 

neutralnym stwierdzeniem. Wypowiadając je szczerze, podejmujesz ważną decyzję co do 

swojego życia. Mówisz Jezusowi: „Ciebie uznaję moim Panem. Tobie się poddaję. Możesz 

uczynić ze mną, co chcesz”.  

 

„Jezus jest Synem Bożym” – to także istotne wyznanie wiary, ale nie wymaga ono 

osobistego zaangażowania. Uważam, że właśnie dlatego demony bez problemu mówiły do 

Jezusa: „Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży?” (Mt 8,29). Po prostu stwierdzały 

oczywisty i niezmienny fakt. Nigdzie jednak nie znajdziemy demonów mówiących: „Wiemy, 

kim jesteś, Jezusie. Jesteś Panem”. Nie mogły tego powiedzieć, gdyż wyznanie, że Jezus jest 

Panem, stanowi deklarację, że i my do Niego należymy.  

 

Kiedy szczerze wyznajemy, że Jezus jest Panem,              

nasze życie zaczyna się zmieniać. 

 

Spójrzmy na Pawła – jego życie wyraźnie dzieli się na „przed” i „po” tym, jak Jezus 

objawił mu się w drodze do Damaszku, kiedy to odkrył „najwyższą wartość poznania 

Chrystusa Jezusa, Pana mojego” (Flp 3,8).  
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Ten podział życia na dwie części odnosi się również do nas. Każdy z nas doświadczył 

czegoś, co zmieniło jego życie. Mógł to być ślub, święcenia kapłańskie czy inne przełomowe 

wydarzenie.  

Ponieważ jednak wszyscy jesteśmy wezwani do głębokiego i osobistego spotkania                        

z Jezusem, najważniejszy w naszym życiu jest moment uznania w Nim swego Pana.  

 

Dlatego potrzebujemy światła Pięćdziesiątnicy, które oświetla każdy wymiar 

Osoby Jezusa. 

 

 Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów, zrozumieli oni tajemnicę krzyża                                 

i przyjęli Chrystusa jako Pana. To samo dzieje się, gdy Duch Święty zstępuje na ciebie i na 

mnie.  

 

 W świetle Pięćdziesiątnicy twoje wyznanie, że „Jezus jest Panem”, staje 

się czymś więcej niż słowną deklaracją. 

 

 Oznacza, że poddajesz pod panowanie Jezusa wszystko – twoją pracę, finanse, 

seksualność, wszystkie twoje poczynania. Uznajesz, że w twoim wnętrzu istnieją całe 

kontynenty, które muszą usłyszeć naukę Jezusa – takie jak twój intelekt, wola, emocje, 

wyobraźnia.  

 

Podobnie jak Apostołowie wyruszyli na wszystkie kontynenty, głosząc, że Jezus jest 

Panem, tak ty masz realizować to przesłanie we wszystkich dziedzinach twojego życia. 

Czyniąc to, wejdziesz w nowy świat świętości i wzrostu w Duchu.  

 

 Czy chcesz coraz głębiej odkrywać radość i moc tego nowego świata, 

nowego wymiaru życia?  

 

Jest to możliwe!  

 

Proś Ojca o łaskę nowej Pięćdziesiątnicy. 
 

 

Mamy słowo Jezusa, że 

 

ten najlepszy z Ojców nie odmówi Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,13).  


