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Poniedziałek, 12 kwietnia                                                                                J 3,1-8


Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik 
żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: "Rabbi, wiemy, że 
od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich 
znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim".  
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli 
się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego".  
Nikodem powiedział do Niego: "Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc 
starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?"  
Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie 
narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się 
z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie 
dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje 
tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd 

podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha".  

 



Rozważanie 


Postawa Nikodema pokazuje, że chciałby zostać uczniem Jezusa – przychodzi do 
Niego by móc z nim porozmawiać na osobności. Z drugiej strony nocna pora 
spotkania pokazuje pewną rezerwę w podejściu faryzeusza do nowej nauki. Jeśli nie 
spełniłaby ona jego oczekiwań będzie mógł się łatwo wycofać, nie ryzykując przy tym 
reputacji wśród społeczności żydowskiej. Z punktu widzenia uczonego w Piśmie są to 
bardzo komfortowe warunki. Wydawałoby się, że to Jezus będzie musiał teraz bardziej 
się postarać, żeby przekonać do swojej nauki tak znamienitego człowieka.  

Zastanów się jakie warunki stawiasz Jezusowi, gdy przychodzi czas waszego 
spotkania? Czy na Mszy Świętej musi być kadzidło i świetny kaznodzieja? Czy może 
na Mszy musi być ktoś Tobie bliski: przyjaciel, sympatia, małżonek? Jaka jest cena 
twojej miłości? Może potrzebujesz gwarancji skuteczności, że Twoje modlitwy będą 
wysłuchane? 

Jezus przyjmuje „warunki” Nikodema przechodząc od razu do konkretów i stawiania 
wymagań. Nie ma taryfy ulgowej dla zdawałoby się najbardziej prawomyślnych 
i wiernych spośród Ludu Wybranego. Faryzeusz otrzymuje od Jezusa trudne do 
zrozumienia słowo. Istotnie, niemożliwe jest, aby człowiek naradził się na nowo 
w sensie biologicznym, ale każdy z nas może na nowo narodzić się w sposób duchowy 
wyrzekając się dotychczasowych pragnień i aspiracji, które uniemożliwiają podążanie 
za Chrystusem. Czy tak jak Nikodem będziesz się kurtuazyjnie wymawiać sugerując, 
że nie jest to możliwe? Czy też pozwolisz, aby wypełnił Cię Duch Boży, który pośle 
Cię tam, gdzie według Niego jesteś najbardziej potrzebny? 



wtorek, 13 kwietnia                                                                                        J 3,7b-15 


Jezus powiedział do Nikodema: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Trzeba 
wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, 
lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który 
narodził się z Ducha”.  
W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: „Jakżeż to się może stać?” 
Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: „Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie 
wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym 
świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli 
wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie 
temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba 
oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz 
wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. 



Rozważanie


Dzisiejsza Ewangelia przedstawia dalszy ciąg rozmowy Nikodema i Jezusa, w której 
Mistrz z Nazaretu opisuje, jak narodzić się na nowo. Warto zauważyć, że słowo 
„wiatr” użyte w J 3,8 w oryginale brzmi: pneuma co może oznaczać również ducha. 
Stąd też wzięło się tłumaczenie obecne w jednej z lednickich pieśni: „Duch wieje kędy 
chce”.  

Przedstawione przez Jezusa działanie Ducha Świętego i tych, którzy się z Niego 
narodzili przypomina obecność Ducha Bożego unoszącego się nad wodami w trakcie 
stworzenia świata. Można powiedzieć, że Bóg był obecny wszędzie, a z drugiej strony 
Jego działanie jest okryte tajemnicą wobec całego dzieła stworzenia.  

Dalej Jezus odpowiada Nikodemowi, że „to mówimy, co wiemy i świadczymy o tym, 
co widzieliśmy”. W świetle tych słów, Jezus ukazuje się jako jedyny, który widział 
Tego, o którym naucza. Żaden człowiek nie jest w stanie w pełni opowiedzieć innym 
ludziom o Bogu, ponieważ nigdy nie był w niebie i nie widział Stwórcy. Lud, któremu 
Chrystus głosi Ewangelię, jest jak puste naczynie, które zostaje cudownie napełnione. 
Bezład i pustkowie ludzkiej duszy wynikające z nieznajomości tego co niebieskie, 
zostaje przemienione poprzez Słowo Wcielone, które w pełni objawia prawdę o Bogu 
Ojcu. To co robi Jezus jest tak na prawdę aktem stwórczym, podobnym to tego, który 
miał miejsce na początku świata. Z serc pustych stwarza na nowo serca wypełnione 
Bożą miłością i mądrością. 

Poprzez przyjęcia słów Jezusa ludzie mogą więc, w sensie duchowym, narodzić się na 
nowo. To jest odpowiedź na pytanie Nikodema, w jaki sposób może się to stać? Aby 
przyjąć Słowo, należy przede wszystkim uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Synem 
Bożym i umarł na krzyżu z miłości do ludzi dla naszego zbawienia. Czy wierzysz 
w to? Jakie konsekwencje niesie dla Ciebie ta Dobra Nowina? 



środa, 14 kwietnia                                                                                          J 3,16-21 


Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna 
Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Albowiem Bóg 
nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat 
został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; 
a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego 
Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie 
bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy 
bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do 
światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, 
zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”. 



Rozważanie 


To co wyróżnia każdego chrześcijanina spośród innych ludzi to relacja z Jezusem 
oparta na uznaniu Go jako Jednorodzonego Syna Bożego. W J 3,18 czytamy, że wiara 
w Syna Człowieczego jest jedynym warunkiem naszego usprawiedliwienia. Jeżeli 
prawdziwie uwierzysz w posłannictwo Jezusa, nie pozostaje nic innego jak tylko 
zacząć czynić to co przekazuje od Boga Ojca. Świadectwo Jego miłości względem 
nas, to jest męka i śmierć na krzyżu, ma pobudzić nasze serca, których odpowiedzią 
będzie właśnie podążanie nauką Chrystusa. Bo czy ktoś kto był gotów na takie 
poświęcenie względem nas mógłby chcieć dla nas czegoś złego? Tylko skąd wziąć 
wiarę? Wszystko to opiera się przecież na tym, że uwierzyłeś. Wiara rodzi się ze 
spotkania z Chrystusem, a później ze spotkania z Jego uczniami, dlatego 
przekazywanie jej dalej jest bardzo ważnym zadaniem postawionym przed każdym z 
nas. Jakie dajesz świadectwo wiary swoim życiem? Czy bije od Ciebie światłość 
Dziecka Bożego? 

Dzisiejsze słowa Mistrza z Nazaretu wskazują również, że bardzo pragnie on 
wszystkich ludzi zaprowadzić ku światłości, do zbawienia. Jego celem nie jest karanie 
ludzi za grzechy. To od człowieka w dużej mierze zależy, gdzie trafi. To poprzez nasze 
życie i podjęte decyzje wybieramy czy chcemy wznosić się „ku górze” czy zostaniemy 
ściągnięci „ku dołowi” przez nasze przywiązania i wstyd. Pomódl się dziś i poproś 
o łaskę głębokiej wiary, abyś na sądzie mógł powiedzieć, pomimo swoich grzechów 
i niegodności, że wybierasz Jezusa i to właśnie z Nim chcesz spędzić resztą swojego 
(wiecznego!) życia. 



czwartek, 15 kwietnia                                                                                   J 3,31-36


Jezus powiedział do Nikodema: „Kto przychodzi z wysoka, panuje nad 
wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. 
Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. świadczy On o tym, co 
widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego 
świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, 
kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu 
Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, 
ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu 
gniew Boży”. 



Rozważanie


„Bóg jest prawdomówny” – Bóg, który jest drogą prawdą i życiem nie kłamie. Czy 
uważam Boga za jedyną prawdę w swoim życiu? Czy szukam w nim prawdy? Czy 
słucham Jego głosu? A może kwestionuję Jego przykazania? Przecież tak wielu ludzi 
dookoła mnie mówi, że Kościół jest już przestarzały, że powinien iść z duchem czasu, 
za nowoczesnością. Jak często można usłyszeć, że Kościół nie ma racji, że głoszone 
przez niego zasady są ze średniowiecza, że powinny się zmienić? 

Czy jestem wierny Bożym przykazaniom? Czy przykazania nie zabijaj i nie cudzołóż 
traktuje poważnie? Czy wiem, że Bóg dając mi te przykazania chce dla mnie jak 
najlepiej? Że on mi tej wolności nie zabiera, lecz mi ją daje? Tylko w nim mogę być 
wolna(y), tylko wtedy, gdy mu bezgranicznie zaufam, kiedy zrozumiem, że to On ma 
klucz do poznania prawdy, odkryję czym naprawdę jest wolność. 

„Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce” – to zdanie bardzo mocno uderza 
w moje serce. Uświadamia mi, że Bóg Ojciec bardzo kocha swojego Syna i ufa mu tak 
mocno, że powierzył w Jego ręce los całego świata, każdego człowieka, w tym także 
Twoje i moje życie. To niesamowite, że zbawcze wydarzenia miały miejsce tak dawno, 
a jednak nadal są aktualne i cały czas możemy je zgłębiać. Każdego dnia, Jezus 
umiera na ołtarzu za nas, abyśmy mogli mieć życie wieczne razem z Nim. Nie cofnął 
się pomimo ogromnego cierpienia, bo wiedział, że w Jego rękach, które zostały 
przybite do krzyża dzierży nasze życie i los całego świata. Panie Boże, proszę Cię, 
abym zawsze słuchał Ciebie i nigdy nie zapomniał o Twojej miłości, którą nas 
darzysz. 


