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19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28,19)
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Jest on komunią Osób, które zamieszkują światłość

niedostępną (por. 1Tm 6,16) i do których nikt ze stworzeń

nie ma dostępu – jest to życie wewnętrzne Trójcy Św..

16 jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość

niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć:

Jemu cześć i moc wiekuista! Amen. (1Tm 6,16)



Jest on komunią Osób, które zamieszkują światłość

niedostępną (por. 1Tm 6,16) i do których nikt ze stworzeń

nie ma dostępu – jest to życie wewnętrzne Trójcy Św..

16 jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość

niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć:

Jemu cześć i moc wiekuista! Amen. (1Tm 6,16)

Człowiek na tyle zna Boga, na ile Bóg zechce się mu

objawić.



Jest on komunią Osób, które zamieszkują światłość

niedostępną (por. 1Tm 6,16) i do których nikt ze stworzeń

nie ma dostępu – jest to życie wewnętrzne Trójcy Św..

16 jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość

niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć:

Jemu cześć i moc wiekuista! Amen. (1Tm 6,16)

Człowiek na tyle zna Boga, na ile Bóg zechce się mu

objawić.

Istotą Boga jest Miłość, która płonie «wiecznym

ogniem» (por. Wj 3,2; Pwt 4,24.36), z której wszystko

bierze początek.



4 Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć,

zawołał (Bóg do) niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On

zaś odpowiedział: «Oto jestem». (Wj 3,2)
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Bóg, wolnym aktem woli, poprzez Swoje Słowo,

stwarza wszystko to, co istnieje. Obdarza Swoją Miłością

każde stworzenie (por. Mdr 11,24-26) i podtrzymuje jego

istnienie potęgą Swojego Słowa (por. Hbr 1,3).
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3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego 
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W centrum stworzenia postawił człowieka, Swoje

arcydzieło, który nosi w sobie obraz i podobieństwo

Boże (por. Rdz 1,26-27): stworzył ich mężczyzną i

niewiastą.
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ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej 
nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański. 

7 Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. 
Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim 
tylko. (Pnp 8,6-7 )
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► Jego sprawiedliwość (por. Hbr 12,29; Mt 3,11-12; Sof 
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29 Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym. (Hbr 12,29 )
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mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On 
was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. 12 Ma On wiejadło w 
ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali 
w ogniu nieugaszonym». (Mt 3,11-12)
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jako oskarżyciel, bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać 
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2 Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? 
Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. (Ml 3,2)
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17 A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się 
dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia 
i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. 
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dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia 
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21 A Pan szedł przed nimi podczas dnia, jako słup obłoku, by ich 
prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, 
żeby mogli iść we dnie i w nocy. 

22 Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w 
nocy. (Wj 13,21-22)



16 Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty 
obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały 
lud przebywający w obozie drżał ze strachu. 17 Mojżesz wyprowadził lud 
z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. 18 Góra zaś Synaj była 
cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym 
z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. 19 Głos trąby się 
przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg 
odpowiadał mu wśród grzmotów. (Wj 19,16-19)
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cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym 
z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. 19 Głos trąby się 
przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg 
odpowiadał mu wśród grzmotów. (Wj 19,16-19)

9 Patrzałem, aż postawiono trony, 
a Przedwieczny zajął miejsce. 
Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. 
Tron Jego był z ognistych płomieni, 
jego koła - płonący ogień. 

10 Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. 
Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy 
stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. (Dn 7,9-10)
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go kocha wieczną miłością (por. Jer 31,3; Iz 49,15-16), a 

także zna go po imieniu (por. Wj 33,12).
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15 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, 
ta, która kocha syna swego łona? 
A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. 

16 Oto wyryłem cię na obu dłoniach, 
twe mury są ustawicznie przede Mną. (Iz 49,15-16)
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15 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, 
ta, która kocha syna swego łona? 
A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. 

16 Oto wyryłem cię na obu dłoniach, 
twe mury są ustawicznie przede Mną. (Iz 49,15-16)

12 Mojżesz rzekł znów do Pana: «Oto kazałeś mi wyprowadzić ten lud, 
a nie pouczyłeś mię, kogo poślesz ze mną, a jednak powiedziałeś do 
mnie: "Znam cię po imieniu i jestem ci łaskawy". (Wj 33,12)
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zbawienie (por. Rdz 3,15), które zrealizował, wysyłając na 

świat Swego Jedynego Syna (por. J 3,16).



Każdy człowiek w oczach Boga jest wyjątkowy, jedyny, 

niepowtarzalny, oryginalny i bardzo cenny. Dowodem 

tego jest fakt, że po grzechu pierworodnym Bóg nie 

pozostawił człowieka w niewoli grzechu, ale obiecał mu 

zbawienie (por. Rdz 3,15), które zrealizował, wysyłając na 

świat Swego Jedynego Syna (por. J 3,16).

15 «Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, 
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: 
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15 «Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, 
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: 
ono zmiażdży ci głowę, 
a ty zmiażdżysz mu piętę». (Rdz 3,15)

16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne. (J 3,16)



Syn Boży przyszedł na świat, aby przynieść ogień na 

ziemię (por. Łk 12,49). W szczególny sposób rozpalił go na 

krzyżu i przekazał w darze Ducha Św. (por. Dz 2,3).



Syn Boży przyszedł na świat, aby przynieść ogień na 

ziemię (por. Łk 12,49). W szczególny sposób rozpalił go na 

krzyżu i przekazał w darze Ducha Św. (por. Dz 2,3).

49 Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby 
on już zapłonął. (Łk 12,49)



Syn Boży przyszedł na świat, aby przynieść ogień na 

ziemię (por. Łk 12,49). W szczególny sposób rozpalił go na 

krzyżu i przekazał w darze Ducha Św. (por. Dz 2,3).

49 Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby 
on już zapłonął. (Łk 12,49)

3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na 
każdym z nich spoczął jeden. (Dz 2,3)każdym z nich spoczął jeden. (Dz 2,3)



Syn Boży przyszedł na świat, aby przynieść ogień na 

ziemię (por. Łk 12,49). W szczególny sposób rozpalił go na 

krzyżu i przekazał w darze Ducha Św. (por. Dz 2,3).

49 Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby 
on już zapłonął. (Łk 12,49)

3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na 
każdym z nich spoczął jeden. (Dz 2,3)każdym z nich spoczął jeden. (Dz 2,3)

Każdy chrześcijanin zostaje zanurzony podczas Chrztu Św.

w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, czyli zostaje

wypalony w ogniu Bożej Miłości. 



Syn Boży przyszedł na świat, aby przynieść ogień na 

ziemię (por. Łk 12,49). W szczególny sposób rozpalił go na 
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49 Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby 
on już zapłonął. (Łk 12,49)

3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na 
każdym z nich spoczął jeden. (Dz 2,3)każdym z nich spoczął jeden. (Dz 2,3)

Każdy chrześcijanin zostaje zanurzony podczas Chrztu Św.

w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, czyli zostaje

wypalony w ogniu Bożej Miłości. Ta Miłość go oczyszcza,

uświęca, obdarza chwałą i stwarza na nowo; powinna 

stać się sensem każdego chrześcijanina.



NIECH WIECZNY OGIEŃ 
KTÓRY NAS ZRODZIŁ 

ROZPALI NAS NA 
NOWO I UCZYNI Z NAS NOWO I UCZYNI Z NAS 

POCHODNIE JEGO 
MIŁOŚCI I 

MIŁOSIERDZIA!


