
Konferencja 9 

 

Temat: Krzyż na drogę 

 

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 

ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i 

przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i 

nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 

wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 16-20). 

 

I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto 

uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, 

którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi 

językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im 

szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16, 15-18). 

 

Bierzmo jest belką podtrzymującą dach budynku, podporą, bez której budynek nie ustoi. 

Bierzmowanie jest takim wsparciem dla tego, co Bóg wlał w twoje serce w sakramencie 

chrztu. Bierzmowanie jest podporą dziecięctwa Bożego – usynowienia oraz wiary, nadziei i 

miłości. Łaska usynowienia – łaska uświęcająca, trzy cnoty Boskie oraz dary Ducha Świętego 

to pełen „pakiet” potrzebny do tego, byś mógł współpracować z Duchem Świętym, by On 

mógł cię uświęcać. 

 

Bierzmowanie jako podjęcie krzyża będzie oznaczało właśnie tę współpracę z Duchem 

Świętym. Potrzeba stałej łączności z Bogiem, by synostwo Boże w tobie wzrastało. 

 

Kolejny pakiet, jaki Duch Święty składa w tobie, to charyzmaty – dary, które mają służyć do 

uświęcenia i rozwoju Kościoła, założonego przez Chrystusa. By rozwijać charyzmaty, trzeba 

służyć nimi innym z miłości do Boga i ludzi. Dlatego trzeba znaleźć wspólnotę, w której 

będziemy odkrywać, jakie charyzmaty daje Bóg konkretnej osobie. 

 



Mamy zatem dwa „pakiety” – jeden do pogłębiania relacji z Bogiem i świętości własnej, a 

drugi do służenia drugim w Kościele. 

 

Po przyjęciu sakramentu bierzmowania każdy z was stanie przed pytaniem: co chcesz z tymi 

darami zrobić? Czyją wolę chcesz pełnić: swoją czy Bożą? Chcesz układać życie po swojemu 

czy pytać, jaki plan ma wobec ciebie Bóg? 

 

Tę sytuację dobrze obrazuje nam Ewangelia mówiąca o uczniach słuchających ostatniego 

nakazu Jezusa przed wniebowstąpieniem. 

 

Czego chce od uczniów Jezus? 

 

1. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 

Jezus chce, byś był jego świadkiem. Ale żeby głosić naukę Jezusa, trzeba mieć czas na 

słuchanie Mistrza. Wtedy Duch Święty będzie uzdalniał cię do tego, byś odważnie zanosił 

naukę Jezusa do swojego środowiska, do własnego dorosłego życia oraz tam, gdzie Bóg 

zechce cię posłać. Tych, których Bóg przeznaczył do przepowiadania Słowa Bożego, tym 

udziela charyzmatu przepowiadania.  

 

2. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. 

Słuchanie Słowa Bożego wzbudza w człowieku wiarę w moc Bożą. Naśladując Jezusa, 

otwierasz się na Ducha Świętego, który chce działać przez twoje ręce cuda i dzieła, które 

przyczynią się do budowania Kościoła. Największym jednak cudem jest Eucharystia, która 

staje się przez ręce człowieka, którego Bóg obdarował kapłaństwem. 

 

3. W imię moje złe duchy będą wyrzucać.  

Mowa tu o charyzmacie egzorcyzmowania i uwalniania od złych duchów – każdy biskup 

może posługiwać tym charyzmatem, również kapłani egzorcyści wybrani przez biskupa. 

Modlitwą o uwolnienie może się modlić każdy kapłan i diakon. 

 

4. Nowymi językami mówić będą.  

Jest to charyzmat języków – pewien sposób modlitwy, którą kieruje Duch Święty. 

 

 



5. Węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić.  

Jest to pewien symbol. Jezus wskazuje, że silna wiara w Niego uchroni ludzi od przekleństwa 

i działania złego ducha, znamy również przykłady świętych, którzy błogosławiąc jedzenie 

uwalniali je od trucizny (św. Antoni) lub naczynia z zatrutym napojem rozbijały się (św. 

Benedykt). Mamy też historię z Dziejów Apostolskich, gdy św. Paweł mimo ukąszenia przez 

jadowitą żmiję nie umarł. 

 

 5. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. 

Mowa tu o charyzmacie uzdrowienia – bardzo często czytamy w Dziejach Apostolskich o 

uzdrowieniach, a nawet wskrzeszeniach dokonywanych przez apostołów Piotra i Pawła. 

Dzisiaj Bóg powołuje wielu ludzi, którzy głosząc Ewangelię również posługują charyzmatem 

uzdrowień. 

 

To są dary, którymi Bóg chce budować swój Kościół przez was. Najważniejsza jednak z tych 

wszystkich darów jest MIŁOŚĆ. Największym zadaniem jest kochać Boga i ludzi taką 

miłością, jaką sami zostaliśmy umiłowani przez Boga Ojca. Jezus przez niesienie krzyża i 

śmierć ukazał nam, jak nas ukochał. Wziąć krzyż na drogę swojego życia – to uwierzyć, że 

jestem kochany nieskończenie i samemu uczyć się kochać Bożą miłością. 

 

Idąc w życie macie ten przywilej, że nie musicie polegać tylko na sobie i swoich 

umiejętnościach. Biorąc krzyż, bądźcie pewni, że jest z wami wszechmogący Jezus Chrystus, 

który zwyciężył świat i ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. 

 

Drogi bracie i siostro, zaufaj Temu, który przecież obiecał tobie i mnie: „Oto Ja jestem z 

wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 

 


