
„Człowieka nie można 
zrozumieć bez Chrystusa” 
św. Jan Paweł II

Stworzeni na obraz Boga

„Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A�raczej: 
człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie 
może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, 
ani jakie jest jego powołanie i� ostateczne przeznaczenie. Nie może 
tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa” (św. Jan Paweł II).
Te słowa przypominają nam, że Bóg, stwarzając człowieka na swo-
je podobieństwo, obdarzył go godnością, rozumem i�wolnością oraz 
powołaniem do budowania relacji z�innymi. Aby poznać i�zrozumieć 
siebie samego, odpowiedzieć sobie na pytania – kim jestem?, jaki jest 
sens mojego życia?, co jest dla mnie najważniejsze? – trzeba zatem 
wciąż poznawać Chrystusa, nosić Go w�swoim sercu. Trzeba kiero-
wać się miłością, której On nas uczy, oraz w�pełni Mu zaufać. Swoje 
życie budować na Jego nauce, a�wtedy wszystko będzie dla nas kla-
rowne, zrozumiałe.

Budować na Chrystusie

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i�wypełnia je, można 
porównać z� człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudo-
wał na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry 
i� uderzyły w� ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był 
utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a� nie 
wypełnia ich, można porównać z� człowiekiem nierozsądnym, 
który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbra-
ły rzeki, zerwały się wichry i�rzuciły się na ten dom. I�runął, 
a�upadek jego był wielki. Mt 7, 24-27

Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w�waszych sercach (...). 
Ef 3, 17
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Budować dom to znaczy: budować życie

W� sercu każdego człowieka jest pragnienie szczęścia, dobra. Obra-
zuje je tęsknota za domem, który daje nam poczucie bezpieczeństwa 
i� stabilizacji życiowej, domem, do którego zawsze możemy powra-
cać. Jak zbudować taki dom? Odpowiedź znajdujemy w�Ewangelii: 
„na skale”, czyli na mocnym, solidnym fundamencie, który wytrzy-
ma wszelkie przeciwności losu.
Dla naszego życia takim fundamentem jest wiara w�Jezusa Chrystu-
sa. Przyjmując Jego naukę i�poddając się Jego woli, kształtujemy sa-
mych siebie, własny charakter. Dzięki temu, że potrafi my odróżnić 
dobro od zła, dokonujemy właściwych wyborów życiowych, okazu-
jąc w�ten sposób naszą dojrzałość i�odpowiedzialność.
Chrystus nas też ostrzega przed „budowaniem na piasku”, czyli bra-
kiem rozsądku, nierozważnymi poczynaniami, uleganiem różnym 
pokusom, bo wtedy nasze życie legnie w�gruzach.

Potrzeba odważnych decyzji

Wierność Ewangelii zaowocuje w�przyszłości. Zaufanie Jezusowi Chrys-
tusowi i�budowanie swojego życia zgodnie z�Jego wolą to fundament 
życia wiecznego. Wsłuchujmy się zatem w�słowa Nauczyciela, rozmyś-
lajmy o�nich i�wprowadzajmy je w�naszą codzienność. W�ten sposób 
będziemy upodabniali się do naszego Zbawiciela. Pamiętajmy, że każdy 
z�nas został wybrany i�powołany do przyjaźni z�Panem Bogiem.

Trzeba miłość budować na skale,
swoje szczęście oprzeć o głaz.
Gdy w godzinę złą wiatr powieje prosto w dom,
mój dom na skale będzie stać,
mocno stać, zawsze stać.

1. Co znaczy: budować swoje życie na skale, czyli na Jezusie Chrystusie?
2. Po czym można poznać, iż buduję swoje życie z Jezusem Chrystusem?

SŁOWNIK
Charakter człowieka  – zespół cech uwi-
daczniających się w	 sposobie myślenia 
i	postępowania danej osoby.

Religia klasa VI - Katechezy.indd   131Religia klasa VI - Katechezy.indd   131 2014-06-09   12:19:212014-06-09   12:19:21


