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Dom ojca – cel naszej wędrówki54

Wymarzony dom kojarzy nam się z rodziną, w której ludzie ko-
chają się nawzajem. W takim domu wszyscy pamiętają, by to, co 
robią, było zawsze dobre dla innych. Są względem siebie szczerzy, nie 
krzywdzą się słowem ani czynem.

Jezus dał każdemu z nas obietnicę dotyczącą przyszłego mieszka-
nia. To, czy się wypełni, zależy tylko od ciebie.

Pan Jezus odszedł do domu Ojca, gdzie 
panuje miłość i szczęście. Odszedł, aby 

przygotować miejsce również dla 
ciebie. Jednak to, czy tam do-
trzesz, zależy od twojej decyzji. 
Pan Jezus pragnie ci w tym po-
móc. Jeśli chcesz odczytać Jego 

bardzo dyskretne drogowska-
zy, musisz być zawsze blisko 
Niego i często z Nim rozma-
wiać.

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w  Boga? I  we Mnie wierzcie! 
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam po-
wiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam 
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie 
Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie 
wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: 
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko 
przeze Mnie”.

(J 14,1-6)

Warto wiedzieć
W Biblii „dom” oznacza za-

równo budowlę, jak i rodzinę.
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Czy wiesz, że...
W niebie – domu Ojca – będzie-
my wielką rodziną, w której Bóg 
jest naszym Ojcem, a Jezus na-
szym Bratem.

Sprawdź  
swoją wiedzę
1. Jezus odszedł do nieba, by:

 a) zostawić ludzi samych,

 b) odpocząć,

 c)  przygotować nam tam 
miejsce.

2. Do nieba można trafić:

 a)  z pomocą balonu lub 
samolotu,

 b)  wierząc w Jezusa i wy- 
pełniając Jego naukę,

 c)  wypełniając kilka 
wybranych przykazań.

3. Jezus jest dla nas: 

 a)  kimś, kogo nie możemy 
poznać,

 b)  bohaterem ciekawych 
opowiadań, 

 c)  drogą, prawdą i życiem.

Zaśpiewaj
Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem,
powiedział ludziom, gdy wśród nich żył.
Choć potem skonał w męce na krzyżu,
dla nas jest żywy, jakby tu był.

Jezu, ty jesteś tu naprawdę,
blisko o jeden tylko krok.
Tyś na ołtarzu w hostii ukryty,
widzi Cię jednak mej wiary wzrok.

Dziękuję Ci, Jezu, za prawdę wiary,
ona mnie uczy, jak trzeba żyć.
Dzięki za łaskę, która umacnia,
bez Ciebie, Boże, nie znaczę nic.

Zastanów się
–  Czy pamiętasz o codziennej rozmowie 

z Jezusem na modlitwie?
–  Jak często czytasz lub wsłuchujesz się 

w Jego słowa zawarte w Piśmie Świę-
tym?

–  Jak często przepraszasz Pana Jezusa 
w sakramencie pokuty?

–  Czy pamiętasz o niedzielnych odwie-
dzinach w domu Jezusa – kościele?

Zapamiętaj
Życie wieczne z Bogiem to zamieszkanie 
z Nim na zawsze w niebie.
Wieczne zbawienie to wyzwolenie 
człowieka od wszelkiego zła, cierpie-
nia i śmierci. To szczęście, które nie ma 
 końca. 

Zadanie
1.  Pomódl się za swoich bliskich, byś 

z wszystkimi spotkał się w niebie – 
domu Ojca.

2.  Narysuj, jak wyobrażasz sobie niebo.



Sprawdź swoją wiedzę
1. Najważniejszą prawdą chrześcijan jest:

 a)  powstanie z martwych Jezusa,

 b)  przekazanie Mojżeszowi Dekalogu,

 c)  obietnica złożona Abrahamowi.

2. Zmartwychwstały Jezus ukazał się:

 a)  uczonym w Piśmie z Kafarnaum,

 b)  dwóm uczniom idącym do Emaus,

 c)  wszystkim mieszkańcom Jerozolimy.

3.  Zmartwychwstały Jezus daje nam się 
poznać:

 a)  podczas Eucharystii, gdy słuchamy 
Jego słów i przyjmujemy Jego Ciało 
w Komunii,

 b)  gdy się nudzimy,

 c)  podczas dalekich podróży, gdy 
poznajemy nowe miejsca.

4.  Po swoim zmartwychwstaniu Jezus 
przyszedł pomimo zamkniętych drzwi:

 a)  do kobiet modlących się w świątyni,

 b)  do uczonych w Piśmie w synagodze,

 c)  do swoich uczniów zgromadzonych 
w Wieczerniku.

5.  Jezus ustanowił sakrament pokuty 
i pojednania słowami:

 a)  „Gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami”,

 b)  „Nie bójcie się”,

 c)  „Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane”.

6.  Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu 
Jezusa:

 a)  apostołowie zorganizowali spotkanie 
modlitewne dla mieszkańców 
Jerozolimy,

 b)  apostołowie rozpoczęli post,

 c)  Pan Jezus wstąpił do nieba.

7.  Gdy św. Piotr został osadzony 
w więzieniu, wierzący w Chrystusa 
(czyli Kościół):

 a)  modlili się za niego,

 b)  poszli do Heroda prosić o jego 
uwolnienie,

 c)  nie interesowali się nim.

8.  Św. Paweł po spotkaniu Jezusa 
w drodze do Damaszku:

 a)  został apostołem i świadkiem Jezusa,

 b)  głosił, że Jezus jest Synem Bożym,

 c)  całe swoje życie poświęcił głoszeniu 
Ewangelii.

9.  Obiecane przez Jezusa mieszkanie 
w Domu Ojca oznacza:

 a)  święty spokój,

 b)  czas wolny,

 c)  życie wieczne z Bogiem.

10.  Głosząc Dobrą Nowinę o Jezusie 
św. Paweł odbył:

 a)  3 podróże misyjne i przebył ponad 
15 tysięcy kilometrów,

 b) 1 podróż i przebył 500 kilometrów, 

 c) 2 podróże i przebył 700 kilometrów.


