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 (14) O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to 

spełnię. (15) Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 

przykazania. (16) Ja zaś będę prosił Ojca, a innego  
 

Pocieszyciela da wam, 
 

aby z wami był na zawsze - (17) Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie 

może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was 

przebywa i w was będzie. (18) Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do 

was. (19) Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie 

widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. (20) W owym dniu poznacie, że 

Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. (21) Kto ma przykazania 

moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 

umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 

siebie. 
 

 

Ks. dr hab. Robert Głuchowski  z "Kręgu biblijnego nr 33" wyd. Biblos 
 

 

Łaska ojcostwa 
 

Perykopa,  J 14, 14 - 21, jest częścią Mowy pożegnalnej Jezusa, którą wypowiada On 

do uczniów podczas ostatniej wieczerzy. W Ewangelii św. Jana to bardzo obszerny tekst. 

Stanowi on swoisty testament Chrystusa. Jednym z tematów, które w owej mowie (J 13, 1 

- 16, 33) są podejmowane, jest miejsce i rola Ducha Świętego w życiu uczniów i całego 

Kościoła. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek                      

w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 37 

 



Uczniowie są zatrwożeni zbliżającym się momentem odejścia Mistrza (J 14, 1.27). On 

ma jednak dla uczniów pocieszającą nowinę: "Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was" 

(J 14, 18). Powrót ten nie będzie polegał tylko na ukazaniu się Zmartwychwstałego uczniom, 

ale będzie miał charakter wewnętrzny, niedostępny dla zmysłów. Uczniowie będą mogli 

"widzieć" Jezusa w sposób, w jaki "świat" nie jest w stanie Go zobaczyć, a mianowicie 

oczami wiary (J 14, 19 - 20). Powrót ten będzie dziełem Ducha Świętego. 
 

Dotąd Duch Święty przebywał wśród uczniów, spoczywając na osobie Jezusa, natomiast 

po ponownym Jego przyjściu będzie w nich (J 14, 16-17). Zadaniem Ducha Świętego będzie 

przypominanie uczniom tego wszystkiego, co powiedział Jezus. Przez obecność Ducha w 

uczniach sam Jezus wraz z Ojcem będzie na nowo w nich obecny. Będzie to jednak obecność 

w Duchu, która umożliwi im nowy sposób "widzenia" Jezusa (J 14, 19). 
 

Nim jednak padnie pierwsza obietnica dotycząca przyjścia Ducha Świętego, Jezus 

zapewni uczniów: "O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię"            

(J 14, 14). Podobne zapewnienia znajdujemy również w ewangeliach synoptycznych (np. Mk 

11, 22 - 24), ale w Ewangelii św. Jana - właśnie w Mowie pożegnalnej - spotykamy je aż 

siedem razy (J 14, 13.14; 15, 7. 16; 16, 23.24.26).  
 

Co ważne, w każdej z tych obietnic znajduje się odniesienie do imienia Jezusa, 

czyli do Jego osoby, gdyż imię jest tu synonimem osoby.  
 

Wierzący będą wysłuchani dlatego, że są oznaczeni tym imieniem. 
 

Jednak nie jest to działanie czysto mechaniczne, zakłada bowiem posłuszeństwo 

Mistrzowi i służbę Jego objawieniu. Jezus będzie czynił to, o co uczniowie będą Go prosić, 

aby objawienie Ojca dokonywało się z mocą,  
 

skuteczność jednak działania uczniów  

będzie zależna od stopnia ich zjednoczenia z Mistrzem. 
 

Potrzebę zjednoczenia z Mistrzem przez posłuszeństwo Jego słowu podkreśla 

następny werset (J 14, 15).  

Jezus obiecuje Ducha Świętego nie wszystkim, ale tym, którzy Go miłują, a miłość ku 

Niemu przejawia się w zachowywaniu Jego przykazań (J 14, 14.21), czyli  w zachowywaniu 

Jego nauki. Praktyka chrześcijańskiego życia jest koniecznym warunkiem daru 

Parakleta, ale z drugiej strony Duch będzie uczniom w niej pomagał. Owocem tego 

będzie umiłowanie uczniów przez Ojca i Jezusa (J 14, 21). 
 

W J 14, 16 pojawia się pierwsza z pięciu wypowiedzi na temat Ducha - Parakleta 

(dalsze są w J 14, 26; 15, 26; 16, 7 - 11. 12 - 15).  
 

 Co ważne, tylko w Ewangelii św. Jana Duch Święty jest określony mianem Parakleta.  

 



Termin ten (gr. parakletos) jest rzeczownikiem od czasownika w stronie biernej 

parakaleo, który ma szerokie pole znaczeniowe: "wzywać", "prosić", "przywoływać na 

pomoc", "pocieszać", "błagać", "dodawać otuchy". Ze względu na owy szeroki zakres 

semantyczny większość tłumaczeń zachowuje oryginalne brzmienie tego terminu. Można 

powiedzieć, że jest on w pewnym sensie nieprzetłumaczalny, a każde tłumaczenie mocno 

zawęża jego znaczenie (Najczęściej w polskich tłumaczeniach odnajdziemy termin 

"Pocieszyciel" - Biblia Tysiąclecia, Biblia Wujka).  
 

W Starym Testamencie funkcję wstawienniczą i pośredniczącą spełniali różni ludzie 

poświęceni Bogu. Taką funkcję pełnili na przykład Abraham (Rdz 19, 23 - 33), Mojżesz   

(Wj 32, 11- 14), Samuel (1 Sm 7, 8n.) czy Jeremiasz (Jr 14, 7 - 9). Natomiast w apokryfach 

Starego Testamentu jako pośrednik między Bogiem i człowiekiem występuje anioł (etiopska 

Księga Henocha 40, 6nn.), a najczęściej Michał. W Nowym Testamencie pośrednikiem 

między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus lub Duch Święty. 
 

W starożytności w języku prawniczym terminem parakletos oznaczano osobę, która 

wspomagała oskarżonego w procesie sądowym, a więc spełniała rolę współczesnego 

adwokata. W języku religijnym natomiast terminem tym oznaczano orędownika u Boga. 

Dlatego też komentatorzy podkreślają dwojaką funkcję Parakleta.  

Jedni kładą nacisk na aspekt sądowniczy ("Duch przekona świat o sądzie"), inni w 

większym stopniu akcentują aspekt wstawienniczy. W żadnej jednak z wypowiedzi w 

czwartej ewangelii nie pojawia się wyraźnie zaznaczony aspekt wstawienniczy Ducha 

Świętego przed Bogiem. Obok funkcji sądowniczych teksty Janowe przypisują Mu funkcje 

nauczania, przypominania, wiążąc z misją głoszenia słowa Jezusa Chrystusa. 
 

Dalej trzeba zauważyć, że Jezus mówi o "innym Paraklecie". Jest On zatem następcą 

Jezusa. Dotychczasowym Parakletem był Jezus w swojej misji na ziemi. Po Jego 

uwielbieniu rolę Parakleta w stosunku do uczniów na ziemi podejmie Duch Święty. 
 

 Co ma na myśli Jezus, obiecując uczniom, że będzie prosił Ojca, a da im Ducha 

Prawdy (J 14, 16), którego nie może przyjąć świat?  
 

Tę prośbę Jezusa teologia wschodnia nazywa pierwszą epiklezą. Ducha tego nie 

może przyjąć świat, ponieważ Go "nie widzi ani nie zna" (J 14, 17). Motyw świata jest 

stale obecny. Do niego też odnosi się stwierdzenie z J 16, 11 ("Władca tego świata został 

osądzony"). Przeciwieństwem świata są uczniowie, którzy przyjmują Parakleta. Będzie On w 

nich na stale przebywał (J 14, 16). 
 

 Zadanie Ducha będzie polegać na "nauczaniu i przypominaniu" tego 

wszystkiego, co Jezus mówił do uczniów.  

 

Paraklet będzie więc znajdował się całkowicie w służbie                                      

ewangelicznego orędzia Jezusa. 



Jest to fundamentalne zadanie Ducha Parakleta w stosunku do Jezusa i do prawdy przez 

Niego objawionej. Sam Jezus jest bowiem wewnętrznie związany z prawdą.  
 

 Celem posłannictwa Jezusa jest danie świadectwa prawdzie: "Ja się na to narodziłem 

i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest                  

z prawdy, słucha mego głosu" (J 18, 37).  

 Chodzi tu jednak jeszcze o coś więcej. Jezus nie tylko jest świadkiem prawdy, ale On 

sam jest Prawdą: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem" (J 14, 6). 

 Osoba Jezusa jest objawieniem Ojca tak doskonałym, że miał prawo mówić:                 

"Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" (J 14, 9). 
 

Jak za swego życia ziemskiego Jezus objawiał Ojca, tak teraz, po odejściu Jezusa do 

chwały, Duch Paraklet objawia Jego samego i prawdę przez Niego objawioną (J 16, 13).  
 

Duch Prawdy nie będzie objawiał prawdy nowej, lecz powtórzy to, co usłyszy od 

Jezusa. Zadanie Ducha w stosunku do Jezusa jest analogiczne, jak Jezusa w stosunku do 

Ojca. Również Jezus nie mówił od siebie samego, lecz przekazywał to, co usłyszał od Ojca  

(J 22, 44; 14, 10).  
 

A więc Duch Paraklet nie objawi uczniom nowej prawdy, lecz przypomni prawdę 

objawioną przez Jezusa. Jego misja polega na interpretacji prawdy objawionej przez Jezusa. 

Ma ona służyć głębszemu jej zrozumieniu. Duch dokona tego w sercach uczniów i ich 

sumieniach. Sprawi, że prawda stanie się prawdą ich życia. Duch będzie dokonywał tego 

dzieła aż do końca czasów. 
 

Podsumowując wątek dotyczący przyjścia Ducha Prawdy, Jezus mówi o "owym dniu": 

"W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was"                

(J 14, 20).  
 

Zwrot "ów dzień" przywołuje motyw "dnia Pańskiego" z tradycji prorockiej Starego 

Testamentu. Jest to dzień, w którym Pan przychodzi, aby objawić swoją chwałę i aby zbawić 

człowieka.  
 

W ustach Jezusa "ów dzień" to dzień zmartwychwstania, w którym 

Zmartwychwstały Pan ukaże się wszystkim swoim uczniom, aby przekazać im swojego 

Ducha (J 20, 19 - 23).  

 

Jest to dzień, w którym skończą się ciemności nocy i zacznie świecić światło dnia bez 

zachodu. 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Augustyn 
 

Poznanie przez Ducha 

 
Co to znaczy: „bo Ja żyję i wy żyć będziecie”? Dlaczego mówi, iż obecnie żyje, a oni  

w przyszłości żyć będą?  
 

Czyż nie dlatego że obiecał, iż ciało ich, oczywiście zmartwychwstałe, które w Nim zostało 

poprzedzone, pójdzie Jego śladem? A ponieważ Jego zmartwychwstanie wnet miało nastąpić, 

podał czas teraźniejszy, aby zaznaczyć szybkość; a ponieważ ich (zmartwychwstanie) jest 

odroczone do końca świata, nie mówi: „żyjecie”, lecz „żyć będziecie”.  
 

Dwa więc zmartwychwstania: Jego, które wnet nastąpi, i nasze, które odbędzie się przy końcu 

świata, dwoma słowami czasu teraźniejszego i przyszłego zgrabnie i krótko obiecał – bo „żyję – 

mówi – i wy żyć będziecie”; ponieważ On żyje i my żyć będziemy.  
 

Bo jak przez człowieka śmierć, tak też przez człowieka zmartwychwstanie umarłych. Jak 

bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy ożywieni zostaną (1 Kor 15, 

21n). Nikt bowiem nie przychodzi do śmierci jak tylko przez Adama, tak też nie przychodzi do 

życia, jak tylko przez Chrystusa. Ponieważ my dla siebie żyliśmy, umarliśmy; a ponieważ On sam 

żyje, żyć będziemy. Byliśmy umarłymi dla Niego, gdy żyliśmy dla siebie; a ponieważ On za nas 

umarł, żyje On dla siebie i dla nas; skoro On żyje – i my żyć będziemy. Jak bowiem przez nas 

mogliśmy mieć śmierć, tak jednak życia przez nas mieć nie możemy.  
 

„W on dzień – mówi – poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, wy we Mnie, a 

Ja w was”. Czyż nie o tym dniu, o którym mówi: „I wy żyć będziecie”, jest tu właśnie mowa? 

Wówczas bowiem zdołamy widzieć to, w co wierzymy. Albowiem i teraz jest On w nas, a my w 

Nim, lecz teraz w to wierzymy, a wtedy zaś poznamy. Chociaż teraz przez wiarę to wiemy, jednak 

wówczas w widzeniu Go poznamy. Póki bowiem jesteśmy w ciele takim, jak obecnie, czyli 

podlegamy skażeniu obciążającemu duszę, tułamy się daleko od Pana, bo chodzimy w wierze, a 

nie w widzeniu; wówczas jednak będzie to widzenie, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.  
 

Gdyby zaś i teraz Chrystusa w nas nie było, apostoł by nie powiedział: „Jeśli jednak 

Chrystus w nas przebywa, ciało martwe jest wskutek grzechu, ale duch żyje wskutek 

sprawiedliwości” (Rz 8, 10). A że i teraz w Nim jesteśmy, wyraźnie pokazał, mówiąc:                    

„Ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami” (J 15, 5).  

 

W owym więc dniu, kiedy żyć będziemy tym życiem, które śmierć pochłonie, poznamy, że 

On jest w Ojcu, a my w Nim, a On w nas; wówczas dopiero dopełni się w całości to, co już teraz 

przez Niego się rozpoczęło, że On jest w nas, a my w Nim. 

 



   św.  Bernard z Clairvaux 
 

Duch przychodzi niewidzialnie 

 

Żywe i skuteczne jest Słowo Boże i skoro tylko weszło do mojego wnętrza,  
 

 obudziło ze snu moją duszę, poruszyło, zmiękczyło i zraniło serce moje, bo było ono 

twarde, kamienne i ciężko chore.  

 Zaczęło znosić i niszczyć, budować, sadzić, zraszać co suche, oświecać co ciemne, 

otwierać co zamknięte, rozgrzewać zimne, prostować krzywe drogi, a wyboiste 

wygładzać (Łk 3, 5), tak że dusza moja i wszystko, co jest we mnie, błogosławiła Pana i 

Jego święte imię (Ps 103[102], 1).  

 Tak więc, gdy wchodziło do mnie kilkakrotnie Słowo-Oblubieniec, nie dawało mi znać 

o swym wejściu żadnym znakiem: ani głosem, ani postacią, ani śladem wejścia.  
 

Nie spostrzegłem tego po jakichkolwiek jego ruchach, nie poznałem żadnym 

odczuciem zmysłowym, że weszło do moich wnętrzności; poznałem jednak Jego 

obecność, bo poruszyło się serce – jak już powiedziałem; a gdy ustąpiły wady i po 

opanowaniu uczuć cielesnych, spostrzegłem moc Jego i siłę.  

Sumienie moje rozważa i gani uczynki moje ukryte, i tak poznałem głębokość Jego 

mądrości. Moje postępowanie zmieniło się nieco i tak poznałem Jego łagodność i dobroć. 

Duch mój – to jest człowiek wewnętrzny – odmienił się i po tym poznałem coś z Jego 

wspaniałości; a na widok tego wszystkiego przeląkłem się z powodu Jego wspaniałości. 

 

   św.  Grzegorz Wielki 
 

Duch, który przemienia człowieka 
 

Nawet sam pasterz Kościoła, przy którego najświętszym ciele siedzimy, jakże był słaby, jakże 

bojaźliwy przed przyjściem Ducha – niech nam powie zapytana o to służąca, odźwierna. Jednym 

słowem niewiasty wstrząśnięty, bojąc się śmierci, zaparł się życia (J 18, 17). A Piotr zaparł się 

Pana na ziemi wtedy, gdy łotr wyznał Go na krzyżu (Łk 23, 41n).  
 

Lecz posłuchajmy, jakim jest ten tak bojaźliwy mąż po przyjściu Ducha Świętego.  
 

 Zbiera się Rada i starcy, i po wysłuchaniu apostołów zakazują im nauczać w imię Jezusa.  

 Na to Piotr odpowiada z wielką powagą: „Bardziej trzeba słuchać Boga aniżeli 

ludzi” (Dz 5, 29).  

 I znowu: „Osądźcie, czy wobec Boga słusznym jest słuchać raczej was aniżeli 

Boga. Nie możemy bowiem nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 

19n).  

 „A oni wracali sprzed Rady z weselem, że stali się godni dla imienia Jezusa 

zniewagi cierpieć” (Dz 5, 41). 



 Oto Piotr chłostany cieszy się, a przedtem nawet słów się obawiał.  

 Ten, który poprzednio zapytany przeląkł się słów służącej, po przyjściu Ducha Świętego, 

choć bity, poniża siły zwierzchników.  
 

 Miło jest wznieść oczy wiary ku Twórcy tego dzieła i zastanowić się 

krótko nad niektórymi ojcami Starego i Nowego Testamentu. 
 

 Oto otwartymi oczami wiary przypatruję się  

Dawidowi,  Amosowi,  Danielowi,  Piotrowi,  Pawłowi,  Mateuszowi 

 i chcę rozważyć, jak wielkim ten Duch jest mistrzem, jednakże przy tym rozważaniu 

ustaję.  
 

 Napełnia bowiem Duch młodego harfiarza i czyni go psalmistą (1 Sm 16, 18).  

 Napełnia pasterza nacinającego sykomory i czyni go prorokiem (Am 7, 14).  

 Napełnia czystego młodzieńca i czyni go sędzią starców (Dn 13, 50n).  

 Napełnia rybaka i czyni go kaznodzieją (Mt 4, 19),  

 napełnia prześladowcę i czyni z niego nauczyciela pogan (Dz 9, 1),  

 napełnia celnika i czyni z niego ewangelistę (Łk 5, 27n).  
 

O jakże wielkim ten Duch jest mistrzem! 
 

 Do nauczania, czego zechce, żadnej nie potrzebuje zwłoki. Zaledwie ducha 

dotknie, poucza go. Samo jego dotknięcie jest nauką. Zaraz bowiem zmienia 

człowieczego ducha tak, iż ten nagle wyrzeka się tego, kim był, i staje się takim, 

jakim nie był. 

 
 

 św.  Cyryl Aleksandryjski 
 

Świątynie Ducha Świętego 

 
Rozważmy więc: w świętych Prorokach stał się Duch przebogatą jasnością                     

i oświeceniem, a miał On moc prowadzić ich ku uchwyceniu i wypowiedzeniu wiedzy 

o przyszłości; w wierzących natomiast w Chrystusa nie było to tylko zwykłe 

oświecenie pochodzące od Ducha Świętego, ale – jak ufamy – sam Duch Święty 

zamieszkał i stał się gościem.  
 

Stąd też słusznie  

nazwani jesteśmy „świątyniami Ducha Świętego”, 

a przeciwnie: żaden ze świętych Proroków nie był nigdy nazwany świątynią Bożą. 

 

 

 



Rozdział VI (P. Kreeft - I Ty możesz zrozumieć Biblię) 

Ewangelia Ducha Świętego: Dzieje Apostolskie 

(część 4) 

 

Jak wielkie jest chrześcijaństwo? (Dz 10 - 15) 

Uważamy dzisiaj za rzecz oczywistą, że chrześcijaństwo jest powszechne, dla każdego. 

Dzieje Apostolskie 10 - 15 wskazują, że nie było to tak oczywiste na początku dla 

wczesnych chrześcijan. Większość z nich była Żydami. Judaizm zawsze był specjalnym 

Bożym objawieniem, tylko dla Żydów. Nie uświadamiamy sobie, jak wielki wstrząs 

stanowiło uznanie, że teraz, pierwszy raz w historii, znajomość prawdziwego Boga miała się 

rozprzestrzenić po całym świecie. 

Ortodoksyjni Żydzi, którzy wierzą, że prawdziwy Mesjasz ma przyjść, nie nawracają 

ludzi ani nie wysyłają misjonarzy, aby zyskiwali wyznawców, gdyż ich starotestamentowi 

prorocy powiedzieli, że znajomość Boga ma "pokryć ziemię, jak wody pokrywają 

morze", dopiero gdy nadejdzie Mesjasz. I nie wierzą, że Mesjasz już przyszedł (Żydzi 

nieortodoksyjni zwykle nie wierzą w dosłownego Mesjasza i oni także nie nawracają, ale              

z innych powodów). 

Tej zaskakującej nowej prawdy, że chrześcijaństwo ma być obecne na całym świecie, 

Bóg miał nauczyć dwa "filary Kościoła", Piotra i Pawła, dramatycznymi sposobami.  

Zrzucił Pawła z konia i oświecił go silnym światłem z Nieba, aby mu pokazać, że 

chrześcijaństwo nie jest heretycką sektą, ale prawdą przeznaczoną dla każdego (rozdz. 9). 

Fakt, że Bóg będzie objawiał się każdemu, zarówno poganom, jak i Żydom, za 

pośrednictwem Chrystusa, był dla Pawła tak szokujący, że w Liście do Efezjan (1, 9 - 10 i 3, 

3 - 6) nazwał go wielką "tajemnicą". 

Bóg miał roztrzaskać także ciasnotę Piotra. Zrobił to, zsyłając mu dziwną wizję 

(rozdz. 10) wielkiej płachty spływającej z Nieba zarówno z koszernymi, jak i niekoszernymi 

zwierzętami, i rozkazując mu zjeść je wszystkie na przekór żydowskim prawom 

pokarmowym.  

       Epoka prawa się skończyła; 

                         Chrystus rozpoczął epokę łaski.  



Chociaż zmiana zachowywanych przez całe życie zwyczajów nie była dla Piotra łatwa, 

otworzył się na prowadzenie Boga (10, 28 - 29. 34 - 35; 11,17), ponieważ w Zielone 

Świątki został napełniony Duchem Świętym. Piotr idzie teraz za swoim Mistrzem tam, 

dokąd On prowadzi. Od czasu tego pierwszego papieża Duch prowadzi papieży, a za ich 

pośrednictwem Kościół, tam, dokąd chce, aby poszli. 

Katolicy wierzą w jeden, widzialny Kościół. Na początku jeden, widzialny Kościół miał 

władzę nad wszystkimi chrześcijanami. Jest to widoczne w Dziejach Apostolskich (15)               

w odniesieniu do pytania, czy nowo nawróceni z pogan mają być obrzezani i powinni stać 

się Żydami, zanim będą mogli być ochrzczeni i staną się chrześcijanami (zob. 15, 5-6. 22-

30). Piotr wyraźnie zajął czołową rolę i był głównym mówcą na tym pierwszym soborze 

Kościoła. Ich decyzja była wyrażona w słowach odwołujących się do boskiego, a nie tylko 

ludzkiego autorytetu: "Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my" (w. 28). Od 

początku był jeden Kościół dla całego świata. 

Także od początku były podziały i spory w Kościele. Paweł i Barnaba byli dobrymi 

ludźmi (zob. 11,24; 15, 37-40), ale odbyli gniewną kłótnię i rozdzielili się. O wiele 

trudniej jest znosić Kościołowi wewnętrzne podziały niż zewnętrzne 

prześladowania. Ale znosi on jedne i drugie, bo nawet bramy piekła nigdy nie 

przemogą Kościoła, który Jezus zbudował na skale (Mt 16, 18). 

W rozdziale 12 król Herod zabija Jakuba i zamyka Piotra w więzieniu. Jednak Bóg ma 

dla Piotra inne plany i żadna ludzka siła nie może Bożych planów ograniczyć.  

 Anioł uwalnia Piotra z więzienia dokładnie tak, jak obiecują Psalmy (91,11)                

i Apokalipsa (3, 7 - 8). 

 Ten sam zły król Herod pada martwy, gdy bluźnierczo przyjmuje tytuł "boga" (Dz 12, 

21 - 23), podobnie jak Ananiasz i Safira padli martwi (Dz 5), gdy skłamali Bogu. W tych 

nadzwyczajnych epizodach napotykamy armie nadprzyrodzonego świata, zarówno dobra, 

jak i zła, przedzierające się do naszego świata. Innym przykładem jest Elimas Mag (13, 8 - 

11), którego duchowa ślepota staje się nagle ślepotą fizyczną. Nie są to zmyślone mity, ale 

rzeczywiste cuda, opowiedziane w rzeczowym stylu naocznego świadka. 

Dzieje Apostolskie są historią duchowej walki między nadprzyrodzonym 

dobrem i złem, Chrystusem i Antychrystem, mocą z Nieba i piekła. Wojna duchowa 

przeradza się w fizyczną w momencie prześladowania chrześcijan. Na przykład Paweł 

został ukamienowany prawie na śmierć (14, 19), a później uwięziony (rozdz. 16). 

 Czy Ewangelia wywołuje takie reakcje dzisiaj?  

Tak - przynajmniej wszędzie tam, gdzie głoszona jest prawdziwa Ewangelia zamiast jej 

pewnej złagodzonej, popularnej, rozwodnionej wersji. 



Niemal nikt cię nie nienawidzi ani nie prześladuje, jeśli głosisz te elementy Ewangelii, 

które są dzisiaj popularne, takie jak pokój, sprawiedliwość, współczucie i działanie 

społeczne.  

Jednak często spotkasz się obecnie z nienawiścią i odrzuceniem, jeśli ośmielisz się 

mówić rzeczy niepopularne, takie jak te, że: 

 Jezus nie jest tylko jedną z wielu równorzędnych postaci religijnych, lecz 

jedynym prawdziwym Bogiem 

 grzech, sąd i piekło są rzeczywistością 

 grzechy seksualne, tak jak inne grzechy, naprawdę są grzechami i trzeba za 

nie żałować i się od nich odwrócić 

 chrześcijaństwo nie jest bajką o znaczeniu moralnym, ale nadprzyrodzonym, 

cudownym faktem 

 istnieje prawda obiektywna i obiektywne wartości, że ludzie mogą być źli, że 

"to jest prawdziwe dla mnie" nie wystarczy. 

Metody prześladowania się zmieniają. Nie kamienuje się dzisiaj wiernych. Są oni 

bojkotowani społecznie i dotyka ich cenzura w środkach przekazu. Środki przekazu 

(zwłaszcza filmy) niemal zawsze przedstawiają chrześcijan jako bigoteryjnych, sztywnych, 

szorstkich, nietolerancyjnych, ograniczonych i głupich. 

Takie są niektóre z kamieni rzucanych dzisiaj: słowa - kamienie. 

Jednak nie mogą one zabić prawdy, tak jak nie mogły zabić Pawła. 

Cenzura w mediach nie może uwięzić prawdy, tak jak nie można było uwięzić Piotra 

(rozdz. 12) ani Pawła i Sylasa (rozdz. 16).  

Gdy Bóg otwiera drzwi, nikt nie może ich zamknąć. 

Bóg otworzył drzwi przed poganami dopiero po tym, jak najpierw dał tę możliwość 

Żydom. Dokądkolwiek poszedł Paweł, głosił Ewangelię najpierw Żydom (zob. Rz 1, 16). 

Dzieje Apostolskie (rozdz. 13) opisują, jak uczynił to w Antiochii, ukazując, w jaki sposób 

Jezus wypełnił zapowiedzi żydowskich proroków, żydowskich pism i żydowskiej historii, 

Żyd, który przyjmuje Jezusa jako Mesjasza dzisiaj, tak jak w I wieku, nie staje się 

poganinem, ale pełnym Żydem. 

Jednak słuchacze Pawła zareagowali zazdrością i próbowali go zabić. W I wieku Żydzi 

będący u władzy czasami próbowali zabijać chrześcijan. Kiedy chrześcijanie weszli w skład 

struktur władzy, często próbowali zabijać Żydów. Nikt nie ma monopolu na zło. 

Paradoksalnie większość Żydów z I wieku odrzuciła Chrystusa, natomiast wielu pogan 

Go przyjęło, ponieważ najpełniejsze objawienie Bóg powierzył Żydom.  



Powinni byli znać Boga lepiej niż ktokolwiek oraz uznać 

Chrystusa, bo "jaki Ojciec, taki Syn" (zob. J 8, 18; 5, 39). 

 

 

Matka z Fatimy  przynagla 
do słuchania 

 

Historia wyjątkowych wydarzeń, które były udziałem Łucji, Hiacynty i 

Franciszka w Fatimie, ma już sto lat. Te małe dzieci (w wieku 10, 7 i 9 lat) miały najpierw 

spotkania z Aniołem Pokoju (w 1916 r.), a od 13 maja do 13 października 1917 roku co 

miesiąc widziały Maryję, która ukazywała się im na zboczu Cova da Iria, gdzie pasły 

owce. Podczas ostatniego przyjścia Maryi – zgodnie z zapowiedzią dzieci, że Pani dokona 

w tym dniu „wielkiego cudu, który zobaczą wszyscy, aby uwierzyli” – miał miejsce 

„cud słońca”, który widziało blisko siedemdziesiąt tysięcy osób. 

 

Franciszek jedynie widział „Świetlistą Panią”, Hiacynta widziała i słyszała. Łucja zaś 

także z Nią rozmawiała. 

 

Dzieci spotkało coś, czego nie mogły się spodziewać. 

 

 
 

 



 Zresztą jak mogły się spodziewać takich wizji, i to w polu, podczas pracy i zabawy, 

poza domem i kościołem?  

Nawet dziś wielu dorosłych nie spodziewa się choćby Bożych natchnień w miejscu 

codziennych zajęć. Te spotkania w Fatimie nie nabrałyby tak wielkiego znaczenia dla 

dzieci, a potem dla Kościoła i świata, gdyby one nie słuchały. 

 

▌ Słuchać, aby poznać 

 

Dzieci z Fatimy patrzyły i słuchały najpierw z ciekawości i z niedowierzaniem. Łucja 

była skora do zadawania wielu pytań, ale nade wszystko słuchała tego, co mówiła Matka 

Jezusa. Nawet wówczas, gdy dzieci spotkały się z niezrozumieniem otoczenia, były 

poddawane przesłuchaniom, a wiele osób odradzało im słuchania głosu z nieba, nie 

zrezygnowały ze spotkań z Maryją i słuchania Jej.  

Późniejsze zdarzenia, jak na przykład zniszczenie kaplicy powstałej na miejscu 

objawień, wskazywały na agresywną walkę z Kościołem w ówczesnej Portugalii.  

 

Dzieci otrzymały wizję piekła, które czeka grzeszników, a także ostrzeżenie, że jeśli 

się świat nie nawróci, nastąpią prześladowania Kościoła związane z rewolucją, która 

właśnie dojrzewała w Rosji, i wybuchnie druga, jeszcze gorsza wojna. 

 

    Ratunkiem miało być zawierzenie Rosji i całego świata 

Niepokalanemu Sercu Maryi.  

 

Choć dzieci były przerażone, nadal słuchały głosu z nieba, który zapewniał, że jest 

Ktoś silniejszy od autorów tych demonicznych planów. Raz dokonane zwycięstwo 

Chrystusa na krzyżu, ponownie odsłoniło swój blask w XX wieku. 

 

Gdyby dzieci z Fatimy nie słuchały głosu z nieba, nie modliły się i nie 

czyniły wszystkiego, do czego zachęcała je Maryja, nie poznałyby mocy Tego, 

który jest Dawcą życia doczesnego i wiecznego. 

 

 Otrzymały zachętę do modlitwy różańcowej, czyli do słuchania                         

i rozważania słowa Bożego.  

 

Maryja wiele razy wzywała do nawrócenia i pokuty. 

„Pokuta, pokuta, pokuta!”  

– wołał anioł w tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej. 



 Dzieci z Fatimy wiernie przekazywały słowa Maryi, można powiedzieć, że otrzymały 

„dar proroctwa”. Poznały zamysł Boga i zapewnienie Jego obecności w nadchodzących 

wydarzeniach.  

 

Warto mieć świadomość, że – jak naucza Kościół – istnieje jedno odwieczne 

Objawienie Ojca, które wypełniło się w Jezusie Chrystusie, a teraz przez Ducha 

Świętego jest dostępne dla każdego ludzkiego serca.  

 

Nie ma wielu objawień. Jeśli weszło w użycie takie określenie, jak „objawienie 

prywatne”, to tylko dlatego, by odróżnić wizje otrzymywane przez różne osoby i 

przypominające o pewnych prawdach wiary, od tego Objawienia, które zostało spisane w 

postaci Starego i Nowego Testamentu. Dodano „prywatne” dla podkreślenia, że wierzący 

nie muszą ich przyjmować, gdyż pełnią Bożego objawienia jest Jezus Chrystus. 

 

 Zawsze jednak aktualne są słowa św. Pawła z Listu do Tesaloniczan:  
 

„Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co 

szlachetne – zachowujcie” (1 Tes 5,19-21).  

 

 Objawienie, które wypełniło się w Jezusie Chrystusie, wciąż jest bowiem 

wyjaśniane i aktualizowane.  

 Służy temu także przesłanie z Fatimy, które przynagla do słuchania słowa 

Bożego, do nawrócenia, pokuty i modlitwy. 

 

▌ Słuchać, aby kochać 
 

Dzieci z Fatimy czuły się przynaglone do intensywnego słuchania. Miały dobrze 

poznać Matkę Jezusa i Tego, który znajdował się w Jej sercu. 
 

Serce Maryi, nazywane Sercem Niepokalanym, oznacza serce bez grzechu, 

miłujące i oddane bez reszty Bogu. 
 

Jak bardzo różni się ono od naszych serc, skoncentrowanych na nas samych! Słowo 

Boga wyzwala nas z egoizmu. Matka Jezusa zapewnia, że Jej serce zatriumfuje, czyli 

ostatecznie zwycięży Ten, który pokonał diabła i jego dzieła. On nie tylko uwalnia z 

grzechu, ale nade wszystko chce od niego zachować. 
 

Dzieci z Fatimy posłyszały ostrzegawczy głos z nieba, zanim zaczęła triumfować 

przemoc systemów totalitarnych w świecie. Jednak wtedy świat pozostał głuchy na 

wezwanie Maryi. Dopiero po doświadczeniu komunizmu, który rozprzestrzenił się z Rosji, 

i tragedii drugiej wojny światowej, przypomniano sobie o słowach z Fatimy. 



 Wielokrotnie papieże na prośbę przekazaną przez dzieci z Fatimy dokonywali 

poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, a więc także Temu, który króluje w Jej 

Sercu, który zachował Ją od złego i pokonał wszelki grzech i śmierć.  
 

25 marca 1984 roku Jan Paweł II modlił się w łączności z wszystkimi 

biskupami za cały świat: 

 
 

 „W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te 

narody, które tego zawierzenia i poświęcenia najbardziej potrzebują. 

a zwłaszcza za narody, które najbardziej tego potrzebowały”. 
 

 

 Modlitwa ta obejmowała także Rosję. Niedługo po tym, tj. w latach 1996-1997, 

odbyła się peregrynacja statuy Matki Bożej Fatimskiej po Rosji i Kazachstanie. Po tych 

wydarzeniach siostra Łucja, widząca z Fatimy, powiedziała, że prośba Maryi została 

spełniona, gdy chodzi o poświęcenie Rosji Sercu Niepokalanej, i że obecnie słowo Rosja 

„trzeba rozumieć jako cały świat, bo grzech nie ma narodowości”  

(List abpa Kondrusiewicza z Moskwy do K. Peka MIC, rektora seminarium Marianów 

w Lublinie). 

 

 Człowiek został stworzony przez Boga z miłości i do miłości.  

 

Ojciec z miłości do nas nie oszczędził swego Syna, wydając Go w nasze ręce. Jezus 

nie oszczędził swego życia ziemskiego, umierając na krzyżu dla naszego zbawienia. Ta 

miłość jest w sercu Maryi. Z tego źródła płynie dla nas moc i zachęta do troski o 

zbawienie innych. 

 Dzieci z Fatimy, posłuszne słowom Maryi, chętnie podejmowały modlitwę różańcową 

i różne umartwienia w intencji nawrócenia grzeszników, przejęte miłością do nich.  

 

Także nas dzisiaj Maryja nieustannie przynagla do słuchania słowa Bożego, 

ponieważ poprzez nie poznamy miłość Boga, która uzdolni nas do kochania 

naszych bliźnich. ▐ 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

20 maja 2017                           
 

(Dz 16, 1 - 10) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Przybył także do Derbe i Listry . Był tam pewien uczeń imieniem 

Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. (2) Bracia z Listry 

dawali o nim dobre świadectwo. (3) Paweł postanowił zabrać go z sobą w 

podróż. Obrzezał go jednak ze względu za Żydów, którzy mieszkali w 

tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był 

Grekiem. (4) Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać 

postanowień powziętych w Jerozolimie przez Apostołów i starszych. (5) Tak więc 

utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. (6) Przeszli 

Frygię i krainę galacką, ponieważ  
 

Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. 
 

 (7) Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie 

pozwolił im, (8) przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. (9) W nocy miał Paweł 

widzenie: jakiś Macedończyk stanął [przed nim] i błagał go: Przepraw się do 

Macedonii i pomóż nam! (10) Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do 

Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wszystko układało się pomyślnie. Paweł i Tymoteusz wędrowali od miasta do miasta, 

dzieląc się Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie ze wszystkimi, którzy zechcieli ich 

słuchać. Dzisiaj jednak czytamy, że nie mogli głosić słowa w niektórych miastach, gdyż 

„Duch Święty zabronił im” (Dz 16,6).  

Co się stało? Pismo Święte nie mówi, że usłyszeli głos z nieba lub zostali napomniani 

przez płomienne słowa jakiegoś proroka. W jaki więc sposób prowadził ich Duch Święty              

i skąd wiedzieli, że mają się nie zapuszczać na określone tereny? Paweł i Tymoteusz 

otrzymywali natchnienia od Ducha Świętego, wewnętrzne przynaglenia, by coś zrobić lub 

czegoś nie robić. Jednym słowem, byli przez Niego kierowani. I kiedy się nad tym 

zastanowić, nie jest to jakaś zaawansowana mistyka.  

Doświadczamy czegoś podobnego, gdy nasze własne sumienie podpowiada nam: 

„Przestań na niego krzyczeć” lub „Usiądź i pomódl się”. Z pewnością natchnienia 



otrzymywane przez Pawła i Tymoteusza były bardziej precyzyjne, ale to nie znaczy, że my 

nie możemy być prowadzeni przez Ducha Świętego. 
 

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że chrzest daje każdemu 

chrześcijaninowi „zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego” 

(KKK, 1266), aby mógł nieść Bożą dobroć światu. Gdy dajemy się prowadzić Duchowi, 

On czyni nas „wolnymi współpracownikami swego dzieła w Kościele i w świecie” (KKK, 

1742). 

 W taki właśnie sposób żyli Paweł i Tymoteusz. My także jesteśmy wezwani do 

podobnego życia. Dzisiejszy psalm responsoryjny mówi, że wszyscy jesteśmy „owcami” 

Pana (Ps 100,3). 

 Nie tylko Paweł, Tymoteusz, papież czy biskup. Wszyscy jesteśmy w stanie nauczyć 

się rozpoznawać prowadzenie Ducha wśród naszych codziennych zajęć, podobnie jak 

owca rozpoznaje głos swego pasterza.  
 

Wymaga to wejścia w wewnętrzny dialog z Panem w ciągu dnia.  
 

Mówmy na przykład: 

 „Duchu Święty, pokaż mi, jak mam się zachować wobec dziecka, które znów 

skłamało”,  

 „Duchu Święty, jak mam dziś wykorzystać swój wolny czas?”, 

 „Panie Jezu, pomóż mi dziś opierać się pokusom”.  
 

Staraj się trwać w stałej łączności z Panem i kierować się natchnieniami Ducha 

Świętego. Będąc wierny tej praktyce, zobaczysz w sobie jej owoce – będziesz coraz 

pełniej stawał się współpracownikiem Jezusa w budowaniu królestwa Bożego! 
 

„Duchu Święty, prowadź mnie. Pomóż mi dziś rozpoznawać Twoje natchnienia”. 
 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 

- wykłady w dniu 20 maja 2017 
 

  9.00-10.45 - s. dr Joanna Nowińska SM:  

 

„1-2 Krl – nurty prorockie i ich ulokowanie w historii, świątynia, opinie 

autorów natchnionych, a ocena historyków i zastosowane schematy 

literackie, geneza Samarytan”; 

 

 11.30-13.00 – ks. dr Tomasz Bąk:  

 

„Omówienie Pierwszego listu do Koryntian” 


