
     

 VI Niedziela Wielkanocna  26   V   2019 
 (J 14, 23 - 29 - Biblia Tysiąclecia) 

 

(23) W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 

naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego 

przebywać. (24) Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą 

słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. (25) To wam powiedziałem 

przebywając wśród was. (26) A Pocieszyciel, Duch Święty, którego 

Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy                    

i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. (27) Pokój 

zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech 

się nie trwoży serce wasze ani się lęka. (28) Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę                             

i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo 

Ojciec większy jest ode Mnie. (29) A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, 

abyście uwierzyli, gdy się to stanie. 
 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Grzegorz Wielki 
 

Bóg Pocieszyciel przybywa do serca 
 

Duch Święty jest miłością. Toteż Jan mówi: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8). Kto więc 

całą duszą Boga pragnie, z pewnością już ma Tego, kogo miłuje. Nie mógłby bowiem 

kochać Boga, gdyby nie miał Tego, kogo miłuje. Lecz oto, gdyby każdego z was zapytać, 

czy miłuje Boga, powiedziałby z całą ufnością i spokojem ducha: miłuję.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Na początku jednak czytanej Ewangelii słyszeliście słowa Prawdy: „Jeśli kto Mnie 

miłuje, przestrzega nauki mojej” (J 14, 23nn).  

Dowodem więc miłości jest okazanie jej czynem. Toteż w swym liście Jan pisze:  

„Kto mówi: miłuję Boga, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest” (1 J 4, 

20). Prawdziwie bowiem kochamy Boga, gdy dla zachowania Jego przykazań tłumimy 

nasze żądze. Kto zaś kieruje się niedozwolonymi pragnieniami, z pewnością Boga nie 

kocha, bo sprzeciwia się Jego woli.  

„I Ojciec mój miłuje, i przyjdziemy do Niego, i przebywać u Niego będziemy”. 

Pomyślcie, najdrożsi bracia, jak wielkim jest zaszczytem gościć w swoim sercu przybyłego 

Boga. Z pewnością gdyby do naszego domu miał przybyć jakiś bogaty, potężny przyjaciel, 

to z wielkim pośpiechem oczyszczono by cały dom, aby przypadkiem nie znalazło się coś, 

co mogłoby urazić oczy przyjaciela. Kto przygotowuje dla Boga dom swego serca, niechaj 

więc usunie brud złego czynu.  

Lecz zwróćcie uwagę na to, co mówi Prawda: „Przyjdziemy do niego i u niego 

przebywać będziemy”. Do niektórych bowiem serc Bóg przychodzi, lecz w nich nie 

zamieszkuje: choć dzięki skrusze otrzymują łaskę Boga, jednak w czasie pokuty zapominają 

o tym, co ich do skruchy pobudziło, i powracają do grzechów, jakby ich wcale nie 

opłakiwali.  

Kto więc Boga prawdziwie kocha i zachowuje Jego przykazania, do tego serca Bóg 

przychodzi i w nim zamieszkuje: tak miłość Boga przenika człowieka, że w czasie pokuty 

nie odstępuje on od tej miłości. Tak więc prawdziwie kocha ten, czyje serce nie zostało 

zwyciężone przez danie przyzwolenia na grzeszne upodobanie. O tyle bowiem odłącza się 

od najwyższej miłości, o ile ma upodobanie w rzeczach niskich.  

Toteż jeszcze dodano: „Kto nie miłuje Mnie, nauki mojej nie przestrzega”.  

Wejdźcie więc, bracia moi, w siebie i zbadajcie się, czy prawdziwie Boga kochacie. 

Niechaj nikt sobie nie wierzy, gdy duch mu odpowiada bez potwierdzenia tego czynami. Co 

do kochania Stwórcy trzeba zbadać język, ducha i życie. Kochanie Boga nigdy nie próżnuje. 

Jeśli jest, czyni wielkie rzeczy; jeśli zaś nie chce działać, nie jest miłością...  

„To wam powiedziałem, wśród was przebywając”. Gdy miał już apostołów opuścić, 

nim jeszcze wstąpił do nieba, dał im obietnicę tymi słowami: „A oto Ja jestem po 

wszystkie dni aż do skończenia świata”.  

Słowo Wcielone i pozostaje, i odchodzi: odchodzi ciałem, pozostaje Bóstwem. Pan 

oświadcza, iż pozostaje z nimi po wniebowstąpieniu niewidzialnie. Ten bowiem, który 

niewidzialną mocą zawsze wśród nich był obecny, teraz już odszedł w swej cielesnej 

postaci... 

Duch zwany jest Pocieszycielem, ponieważ pociesza ducha tych, którzy smucą się                     

z powodu grzechów popełnionych, dając im nadzieję przebaczenia, usuwając zmartwienie.  



Słusznie o Nim powiedziano: „On was wszystkiego nauczy”.  

Jeżeli bowiem Duch Święty nie jest obecny w sercu słuchającego, daremna jest praca 

tego, który naucza. Niechaj więc nikt nauczającemu nie przypisuje tego, co z ust jego 

rozumie; gdyby bowiem nie było wewnątrz Tego, który naucza, to język zewnętrznie 

uczącego daremnie by pracował.  

Oto wszyscy jednakowo słyszycie jeden i ten sam głos mówiącego, a jednak myśli 

słyszanego słowa nie pojmujecie tak samo.  

 Skoro więc głos się nie różni, dlaczego różnie go rozumiecie w sercach waszych?  

Czyż nie z tego powodu, że poza tym, do czego głos mówiącego ogólnie zachęca, jest 

jeszcze wewnętrzny Nauczyciel, który w szczególny sposób kogoś naucza, jak należy 

rozumieć słyszane słowa?... 

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”. Tu zostawiam, tam daję. 

Zostawiam go tym, którzy ze Mną idą, daję tym, którzy doszli. 

 

 Św. Augustyn 
 

Pokój zostawiam wam 
 

„Pokój – mówi – zostawiam wam, pokój mój daję wam”.  

Te słowa znaczą to samo, co czytamy u Proroka: „Pokój ponad pokojem”; 

odchodząc zostawia nam pokój; swego pokoju udzieli nam, gdy na końcu przybędzie.  

Pokój nam pozostawił na tym świecie, udzieli nam pokoju w świecie przyszłym.  

 Zostawił nam swój pokój, w którym pozostając, zwyciężymy 

nieprzyjaciela; swego pokoju nam użyczy, kiedy bez wroga królować 

będziemy.  

 Zostawił nam pokój, abyśmy się i tutaj wzajemnie miłowali; udzielił nam 

swego pokoju tam, gdzie nigdy nie będziemy mogli być niezgodni.  

 Zostawił nam pokój, abyśmy o sobie nawzajem sądzili, co w nas jest 

ukryte, póki przebywamy na tym świecie; użyczy nam swego pokoju, kiedy 

ujawni zamysły serc, a wtedy każdy znajdzie pochwałę u Pana (1 Kor 4, 5).  

W Nim jednak i od Niego dany jest pokój, i ten, którego nam udzielił, do Ojca nas 

prowadząc. A co nam zostawił, do nieba wstępując? Czyż nie siebie samego, skoro 

nie odchodzi nigdy od nas?  



Jest On bowiem naszym pokojem, który dwoje jednym uczynił (Ef 2, 14): jest dla 

nas pokojem i wtedy, gdy wierzymy, iż nim jest, oraz wtedy, gdy Go ujrzymy, jaki 

jest (1 J 3, 2).  

Jeśli bowiem, póki jesteśmy w ciele podległym skażeniu, obciążającym duszę 

(Mdr 9, 15) – bo chodzimy w wierze, a nie w widzeniu (2 Kor 5, 7) – nie opuszcza 

tych, którzy idą do Niego, to o ileż bardziej, gdy dojdziemy do samego widzenia, nie 

napełni nas sobą?  

Dlaczego mówiąc: „Pokój zostawiam wam”, nie dodał „mój”, a gdy mówi: „daję 

wam”, dołącza „mój”? Czy należy się domyślać „mój” i tam, gdzie nie jest 

wyrażony? Można odnieść do obu, co raz zostało powiedziane. A może i tu jest coś 

ukryte, o co należy się starać i czego należy szukać, aby pukającemu zostało 

otworzone? Czy pod tym pokojem chciał, aby pojmować pokój, jaki sam ma? Ten 

zaś pokój, jaki sam zostawił na tym świecie, raczej należy nazywać naszym niż Jego.  

W Nim przecież samym nie ma sprzeczności, bo nie ma zupełnie żadnego grzechu, 

my zaś teraz mamy taki pokój, w którym jeszcze mówimy: „Odpuść nam nasze 

winy” (Mt 6, 12). Mam więc jakiś pokój, ponieważ podoba się nam prawo Boga we-

dług wewnętrznego człowieka, lecz nie jest całkowity, bo w członkach naszych 

widzimy inne prawo, które się sprzeciwia prawu umysłu naszego (Rz 7, 22n).  

Również i między nami istnieje pokój, bo wzajemnie sobie wierzymy, nawzajem 

się miłujemy. Lecz nie jest on pełny, bo nie widzimy wzajemnie myśli naszych serc i 

niejedno, co nas dotyczy, a nie jest w nas, uznajemy bądź to za lepsze, bądź to za 

gorsze. A więc ten pokój, który On nam zostawił, jest naszym pokojem, bo gdyby On 

nam go nie dał, nie mielibyśmy go, lecz nie jest to ten sam pokój, który On ma. Jeśli 

aż do końca zachowamy taki pokój, jaki otrzymaliśmy, otrzymamy taki, jaki On 

posiada; w nim nic w nas sprzeciwiać się nie będzie i nic w naszych sercach 

nawzajem nie będzie ukryte... 

 

 Św. Augustyn 
 

Prawdziwy pokój 
 

Tak tedy  

 pokój ciała jest uporządkowanym układem jego części;  

 pokój duszy nierozumnej – uporządkowaną spokojnością jej pożądań;  

 pokój duszy rozumnej – uporządkowaną zgodnością poznawania i działania;  



 pokój między ciałem a duszą – uporządkowanym życiem i zdrowiem 

żyjącej istoty;  

 pokój między śmiertelnym człowiekiem a Bogiem – uporządkowanym 

posłuchem w wierze rządzonym przez prawo wieczne;  

 pokój pomiędzy ludźmi – uporządkowaną ich zgodą;  

 pokój domu – uporządkowaną zgodą jego mieszkańców co do rozkazywania                     

i posłuchu;  

 pokój państwa – uporządkowaną zgodą obywateli co do rozkazywania i 

posłuchu;  

 pokój państwa niebieskiego – społecznością doskonale uporządkowaną                                   

i doskonale zgodną co do radowania się z Bogiem tudzież wzajemnego 

radowania się z sobą w Bogu;  

 pokój wszechrzeczy – spokojnością porządku.  

Porządek zaś jest rozmieszczeniem równych i nierównych rzeczy z wyznaczeniem 

dla każdej z nich miejsca.  

 

 Św. Ireneusz 
 

Gdzie jest Kościół, tam jest Duch Boży 
 

Kościołowi został powierzony dar Boży; tchnienie dla tego, co jest ukształtowane, 

aby wszystkie członki przyjmujące go zostały ożywione.  

W Kościele został też złożony dar jedności z Chrystusem, to jest Duch Święty, 

zadatek niezniszczalności, potwierdzenie naszej wiary i drabina naszego 

wstępowania ku Bogu.  

„W Kościele – mówi – umieścił Bóg apostołów, proroków, nauczycieli” (1 Kor 

12, 28) i całą pozostałą działalność Ducha Świętego, w której nie uczestniczą 

wszyscy ci, którzy nie gromadzą się w Kościele, ale sami pozbawiają się życia przez 

złą naukę i bardzo złe postępowanie.  

Gdzie jest Kościół, tam jest Duch Boży, a gdzie jest Duch Boży, tam Kościół i 

wszelka łaska. A Duch jest Prawdą.  

 

 



 

  VI Niedziela Wielkanocna 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 
       

            W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: 
 "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go                          

i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie 

zachowuje słów moich"        (J 14, 23 - 24). 
 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 

 

  W życiu nie wystarczą słowa poparcia, deklaracje przynależności, zapewnienia                      

o przyjaźni i pamięci. Za fasadą pięknych, górnolotnych słów może się kryć pustka                       

i życiowa bierność. Dotyczy to także relacji uczeń - Jezus, ja - Jezus. 

 

 Czy miłuję Jezusa? 

 Czy w miłości nie ograniczam się do samych, może pięknych, ale tylko słów, 

deklaracji, zapewnień? 

 Czy potwierdzam swoją miłość do Pana czynami, których inspiracją jest Jego nauka? 

 Czy zachowuję całą naukę Pana, a nie tylko części czy fragmenty, które są dla mnie 

wygodne? 

 

Czyny naznaczone dobrem i miłością są dla drugiego człowieka pozytywnym 

sygnałem, że może bezpiecznie skierować się w moją stronę, że zostaje przyjęty, 

ugoszczony, wysłuchany.  

Na ten sygnał z mojej strony czeka także sam Bóg. On jest zainteresowany pobytem w 

moim sercu i życiu na stałe. 

 

 Czy o tym pamiętam? 

 Czy moje życie, serce jest otwarte dla Pana Boga? 



 Czy może On tam trafić po śladach moich dobrych czynów, inspirowanych 

Ewangelią? 

 Czy chcę, aby On trafił do mnie, aby Ojciec i Syn we mnie przebywali? 

 A może boję się, że będzie wówczas w moim życiu, sercu za ciasno i lepiej, aby Pan 

pozostał u siebie, w niebie? 

 

W razie konieczności, sytuacji podbramkowych będę Go zapraszał, wzywał, prosił                 

o pomoc i wsparcie. Poza tym wolę mieć swoje życie i serce tylko dla siebie. 

 

 Czy zdaję sobie sprawę, że brak czynów inspirowanych Ewangelią w moim życiu 

może być dla Pana Boga bolesnym sygnałem, że w moim sercu nie ma miłości do 

Niego? 

 

 

Pomodlę się o dar miłości potwierdzonej nie tylko słowami, ale i czynami. 

 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi; 

niech rozpromieni nad nami swe oblicze!, 

Aby na ziemi znano Jego drogę, 

Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów (Ps 67, 2-3). 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina 

nawiedzenia Słowa.  

 
 

Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, 

Boże! 



Abp Grzegorz Ryś - "Moc Wiary" 

"Źródło" 

 
Siódmy rozdział Ewangelii wg św. Jana łączy początek i koniec Jezusowego wystąpienia 

w Jerozolimie na Święcie Namiotów:  

Tymczasem dopiero w połowie świąt przybył Jezus do Świątyni i nauczał. Żydzi 

zdumiewali się mówiąc: W jaki sposób zna On Pisma, skoro się nie 

uczył? Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który 

Mnie posłał.  Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy 

też Ja mówię od siebie samego. (...) 

 W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał 

donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do 

Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego 

wnętrza.           A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego;  

(J 7,14-17. 37-39) 

Tekst, który  -  wedle rozeznania Karmelu - pozwala choć trochę rozszyfrować tajemnicę 

wiary i świętości Teresy Wielkiej.  

To znaczy pozwala zapytać:  

 Co to znaczy być "od Jezusa"?  

 Kiedy człowiek jest/staje się "od Jezusa"?  

 Kiedy jest "Jezusowy? 

Najpierw wtedy, gdy przyjmuje od Jezusa Słowo. 

Nie, nie chodzi tylko o to, że czytam Pismo. Chodzi o to, że w trakcie lektury ono staje 

się dla mnie Słowem od Pana - Słowem, które zdumiewa, które nie jest jedynie wyuczoną 

lekcją - Słowem, za którym rozpoznaję Autorytet Boga. 

"Wiara rodzi się ze słuchania". Nigdy nie dość przypominania tej zasady - wiara 

chrześcijańska jest odpowiedzią na Słowo. Słowo to pierwszy dar Jezusa. 

Nie ostatni, a nawet nie wystarczający. 

Pomaga to odkryć druga część tekstu: "kto jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech 

przyjdzie do Mnie i pije!". O jakie pragnienie czy pragnienia chodzi? 

Ludzkie pragnienia są rozliczne i z pewnością bardzo indywidualne.  

 Ale czy nie chodzi tu także o te pragnienia, które obudziły się w nas                           

w spotkaniu ze Słowem? 

Słowo otwiera przecież przed nami fascynującą perspektywę. Proponowany przez Słowo 

sposób życia niesie ze sobą niesamowitą wręcz moc perswazji i atrakcyjności. 



Kiedy słyszę od Jezusa:  

"Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 

błogosławcie tych, którzy was przeklinają (...).  

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie 

sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam 

odpuszczone"  

- kiedy słyszę Jezusa wypowiadającego te i podobne Słowoa, nie tylko wiem, że "ma 

rację"; rodzi się we mnie pragnienie, by tak właśnie żyć. 

A zaraz potem przekonanie (oparte na wielokrotnym doświadczeniu), że ... nie potrafię. 

Nie umiem w ten sposób. To ponad moje siły. "Tak się nie da!" 

 Prawda. I właśnie dlatego ów drugi dar Jezusa - Duch Święty. 

By być "od Jezusa", nie wystarczy wziąć od Niego  Słowo; trzeba jeszcze wziąć Ducha 

Świętego, w którym staje się możliwe wypełnienie Słowa. 

 Od Niego zależy zresztą także zrozumienie tego Słowa, a nawet przynaglenie, by 

po Nie sięgnąć. 

 Od Niego zależy pierwsza nasza odpowiedź na Słowo, jaką jest modlitwa.  

 I od Niego zależy przełożenie Słowa na działanie - na czyn.  

Bo to Duch jest Dokonawcą wcielenia Słowa! 

Ważne jest także i to, że owo przyjęcie Ducha (podobnie zresztą jak Słowa) nie jest 

czynnością jednorazową. 

W "ofercie"  Jezusa Duch jest przyrównany do wody żywej - do strumienia.                    

Nie wystarczy człowiekowi napić się raz na całe życie. Nie chodzi także o to, by 

jednorazowo nabrał wody do wszystkich naczyń, jakie ma, a potem je po kolei opróżniał. 

Nie. 

 Duch chce być Wodą Żywą - ciągle świeżą, ciągle nową - właśnie w tej chwili 

wytryskającym strumieniem. Źródłem. 

Dziś otwórz Słowo. I dziś otwórz się na nowe, orzeźwiające doświadczenie Ducha.                

A będziesz "od Jezusa". 


