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VI Niedziela Wielkanocna   6   V   2018 
 

(J 15,9-17:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(9) Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 

mojej! (10) Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości 

mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego 

miłości.(11) To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 

była pełna. (12) 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 

miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 
 (13) Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. (14) Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 

wam przykazuję. (15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan 

jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 

usłyszałem od Ojca mego. (16) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 

i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby 

wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. (17) To wam 

przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Grzegorz Wielki 

 

Liczne przykazania mają wspólny korzeń - miłość 
 

  

Całe Pismo Święte jest pełne przykazań Pańskich; dlaczego więc Pan mówi o miłości jako 

o szczególniejszym przykazaniu: „To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie 

miłowali” (J 15, 12)?  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Nie inna tego przyczyna jak ta, iż wszystkie przykazania mają źródło tylko w miłości i 

wszystkie stanowią jedno przykazanie; co bowiem jest nakazywane, na samej tylko miłości 

się opiera.  

Jak liczne gałęzie drzewa wyrastają z jednego korzenia, tak też wszystkie cnoty rodzą się                 

z jednej miłości. Nie ma gałąź zieleni dobrego czynu, jeśli z korzeniem miłości się nie łączy.  

Przykazania więc Pana są liczne, a zarazem są czymś jednym: są liczne poprzez 

różnorodności czynów, ale mają jeden korzeń, którym jest miłość.  

Jak jednak do tej miłości odnosić się należy, sam Pan poucza w wielu miejscach swego 

Pisma, iż przyjaciół należy kochać w Nim, a nieprzyjaciół ze względu na Niego. Ten bowiem 

ma prawdziwą miłość, kto kocha przyjaciela w Bogu, a nieprzyjaciela ze względu na Boga.  

Niektórzy kochają bliźnich, lecz z powodu węzłów pokrewieństwa i ciała, czemu Pismo 

się nie sprzeciwia, ale czymś innym jest to, co czyni się pod wpływem naturalnej pobudki, a 

czymś innym, jeśli się tak postępuje z pełnego miłości posłuszeństwa wobec przykazań Pana. 

Tacy zaś, choć bliźniego kochają, jednak nie otrzymują owych wspaniałych nagród za 

miłość, ponieważ objawiają swoją miłość nie duchowo, lecz cieleśnie.  
 

Dlatego Pan powiedziawszy: „To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie 

miłowali”, zaraz dodał: „jakom Ja was umiłował”.  
 

Jakby wprost powiedział: w tym duchu kochajcie bliźniego, w jakim Ja was umiłowałem. 

Lecz także, najdrożsi bracia, pilnie na to trzeba uważać, że odwieczny wróg nakłaniając 

naszego ducha do upodobania w rzeczach doczesnych, podnieca któregoś z bliźnich, 

duchowo słabego, aby zabrał nam to, co miłujemy. Odwieczny wróg czyniąc tak, nie chce 

wydrzeć nam tego, co ziemskie, lecz stara się zranić w nas miłość. Nagle bowiem zapalamy 

się nienawiścią i choć zewnętrznie okazujemy obojętność, jednak wewnętrznie bardzo to 

przeżywamy.  Broniąc zewnętrznie rzeczy drobnych, wewnątrz tracimy największe, bowiem 

kochając to, co doczesne, tracimy prawdziwą miłość. 
 

Każdy, kto zabiera naszą własność, jest nieprzyjacielem. Jeśli jednak zaczniemy 

nienawidzić wroga, tracimy dobro, które w nas jest. Jeśli więc zewnętrznie od bliźniego coś 

cierpimy, miejmy się wewnętrznie na baczności przeciw temu ukrytemu rabusiowi, który 

nigdy bardziej nie jest zwyciężony jak wtedy, gdy kocha się zewnętrznie rabusia, który nas 

krzywdzi. Jedynym zaś i największym probierzem miłości jest kochanie przeciwnika. 
 

 Toteż Prawda, rozpięta na krzyżu, okazuje swym prześladowcom miłość: 

„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34).  

 

Cóż więc w tym dziwnego, że uczniowie żyjąc, kochają nieprzyjaciół, gdy mistrz kocha 

wrogów także i wtedy, kiedy Go zabijają? Najwyższy stopień tej miłości wyraża, dodając: 

„Nikt nie ma większej miłości nad tę, aby kto życie swe oddał za przyjaciół swoich”                   

(J 15, 13).  
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Pan przybył, aby umrzeć i za wrogów, a jednak powiedział, że odda swe życie za 

nieprzyjaciół, aby jasno nam wykazać, że z miłości dla nieprzyjaciół możemy mieć pożytek i 

że są naszymi przyjaciółmi ci, którzy nas prześladują. 

 

 Św. Augustyn 

 

Kochaj i czyń, co chcesz! 
 

  

 „W tym objawia się miłość Boga ku nam” (1 J 4, 9). Oto mamy wezwanie do miłości 

Bożej! Czyż odważylibyśmy się kochać Pana Boga, gdyby On nas pierwej nie umiłował?  
 

Jeśli leniwi byliśmy do kochania, nie bądźmy leniwi do odwzajemniania się za miłość. My 

sami siebie tak nie kochamy, jak On nas pierwszy ukochał. Ukochał grzeszników, ale uwolnił 

od grzechów. Grzeszników ukochał, choć nie zgromadził do grzeszenia. Ukochał i nawiedził 

chorych, aby ich uzdrowić. 
 

 „Bóg jest miłością. W tym się objawiła miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swojego 

jednorodzonego, abyśmy życie mieli dzięki Niemu” (1 J 4, 8n).  

Sam Pan mówi: „Nikt nie ma większej miłości nad tę, aby kto życie swe oddał za 

przyjaciół swoich”  (J 15, 13); przez to okazał Chrystus miłość swoją ku nam, że umarł za 

nas.  

W czym się okazała miłość Ojca ku nam? W tym, że Syna swego jednorodzonego zesłał, 

aby umarł za nas. Paweł Apostoł mówi: „Jeśli własnego Syna nie oszczędził, ale Go wydał 

za nas wszystkich, jakoż by nam wszystkiego razem z Nim nie darował?” (Rz 8, 32). 
 

Otóż Ojciec wydał Chrystusa. I Judasz Go wydał. Czy jeden i drugi czyn jest taki sam? 

Judasz był zdrajcą. Czy i Bóg był zdrajcą? Bynajmniej, powiesz. Nie ja to mówię, lecz mówi 

apostoł: „Własnego Syna nie oszczędził, ale Go wydał za nas wszystkich” (Rz 8, 32).  
 

Ojciec Go wydał i On sam siebie wydał. Tenże apostoł mówi: „Który mię umiłował i 

siebie samego wydał za mnie” (Ga 2, 20). Skoro Ojciec wydał Syna i Syn wydał samego 

siebie, cóż uczynił Judasz? Wydał Go Ojciec, wydał się Syn, wydał Go Judasz. To samo było 

i tu, i tam. Czym jednak się różnią między sobą: wydanie Syna przez Ojca, wydanie się Syna 

i wydanie Mistrza przez ucznia, Judasza? 
 

Tym, że Ojciec i Syn uczynili to z miłości, a Judasz przez zdradę. Należy więc 

baczyć nie tyle na to, co człowiek czyni, ile na to, w jakim celu to czyni. 

 

 Taki sam czyn widzimy u Boga Ojca i u Judasza. Ojca chwalimy, Judasza się odrzekamy. 

Dlaczego chwalimy Ojca, a odrzekamy się Judasza? Chwalimy miłość, odrzekamy się 

nieprawości. Jak ważne jest dla ludzi wydanie Chrystusa!  
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Czy myślał o tym Judasz, gdy Go wydawał? Bóg myślał o naszym zbawieniu, Judasz o 

cenie, za którą sprzedał Pana; Syn o cenie, jaką dał za nas. Różny cel pociągał za sobą różne 

czyny. Tę samą czynność, zależnie od jej celu, chwalimy albo potępiamy.  

 

Tak działa miłość. 
 

 Nią jedynie różnią się czyny ludzkie, ona tylko rozstrzyga o ich wartości.  

 

Stwierdziliśmy to przy czynach podobnych do siebie. Ale i przy czynach przeciwnych 

sobie widzimy, że jeden człowiek, choć surowy, kieruje się miłością, drugi, pozornie 

delikatny, jest jednak niegodziwy. Ojciec karci syna, handlarz schlebia niewolnikowi. 

Gdybyś obydwa czyny – karę i delikatność – dał do wyboru, któż by nie wybrał delikatności i 

nie odrzucił bicia? A przecież patrząc na osoby, widzisz, że miłość bije, a niegodziwość 

schlebia.  

Podkreślamy zatem: czyny ludzkie tylko miłością różnią się pod względem swej wartości. 

Niejeden czyn wygląda zewnętrznie na dobry, choć nie wyrasta z korzenia miłości. Podobnie 

i kwiaty maję ciernie. Niejeden czyn wygląda na surowy i twardy, choć dokonuje się go dla 

wychowania z pobudki miłości. 
 

 Dlatego polecamy ci jedno krótkie zdanie: 
 

Kochaj i czyń, co chcesz! (Dilige et quod vis fac). 

 

   Gdy milczysz, milcz z miłością;  

   gdy mówisz, mów z miłości;  

   gdy karcisz, karć z miłości;  

   gdy przebaczasz, przebaczaj z miłości.  
 

 Niech tkwi w sercu korzeń miłości; wyrośnie z niego tylko dobro. 
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 Św. Ireneusz 

 

Naturalne nakazy znalazły dopełnienie w miłości 
 

  

 

Ponieważ jednak wszystkie naturalne nakazy, wspólne dla nas i dla nich [tych, którzy żyli 

w czasach Starego Testamentu] powstały wprawdzie u nich, ale u nas wzrosły, otrzymały 

swe dopełnienie.  

A są to:  

 być posłusznym Bogu i Jego Słowu,  

 miłować Go ze wszystkich sił,  

 a bliźniego jak siebie samego [człowiek bowiem dla człowieka jest bliźnim],  

 powstrzymywać się od wszelkiego złego postępowania.  

 

Wszystkie te nakazy są wspólne jednym i drugim oraz wskazują na to, że wszyscy mają 

jednego i tego samego Pana. To jest bowiem Pan nasz, Słowo Boże, który najpierw pociągnął 

ludzi do Boga jako sługi, a następnie nadał wolność tym, którzy Mu byli poddani, jak sam to 

powiedział uczniom swoim: „Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni 

pan jego; was nazwałem przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca, objawiłem 

wam” (J 15, 15).  

W tych właśnie słowach: „Już nie nazywam was sługami” w sposób najjaśniejszy 

wykazał, że On jest tym, który najpierw ustanowił przez Prawo tę służbę ludzi względem 

Boga i który następnie obdarzył ich wolnością.  

A w słowach, które wypowiedział, że „sługa nie wie, co czyni pan jego” wykazuje 

niewiedzę ludu niewolników co do Jego przyjścia. Przez słowa natomiast, w których nazywa 

swoich uczniów przyjaciółmi, jasno wykazał, że On jest Słowem Bożym, za którym z 

własnej woli i bez więzów poszedł Abraham z wiarą wielkoduszną, a tak postępując, stał się 

przyjacielem  Boga (Jk 2, 23). 
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Jezusowe przykazanie 

Bp Grzegorz Ryś - "Moc Słowa" -                          
Zaprasza we wspólną podróż po Biblii 

 

Na Ostatniej Wieczerzy Jezus daje nam "swoje przykazanie" miłości: "To jest moje 

przykazanie (...). To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali"                                

(J 15, 12.17). 

Kluczem do zrozumienia tego przykazania jest określenie miłości, jakim posłużył się              

św. Jan, by zapisać ostatnią wolę Jezusa - język grecki zna bowiem aż cztery różne słowa 

oznaczające "miłość". 

To, które pada tutaj, brzmi: agape ("byście miłowali" = hina agapate). Agape jest 

miłością, której człowiek nie ma w sobie sam z siebie, nie jest dla niego "naturalna", 

przekracza ona jego czysto ludzkie możliwości - może ją tylko przyjąć jako DAR od Boga; 

opierając się na własnych siłach, jest dla niego niemożliwa. 

Człowiekowi wydaje się często, że potrafi kochać każdego. Do czasu! 

Do momentu, kiedy zostaje odarty z takich złudzeń, kiedy trafia w życiu na kogoś, kogo 

"nie da się" kochac, a nawet nie ma na to najmniejszej "ochoty". Każde kolejne spotkanie tej 

osoby wydaje się (i jest!) ponad siły. Wtedy właśnie otwiera się obszar jezusowego 

przykazania: hina agapate! 

 

 Ale czy Bóg może nakazywać to, co niemożliwe?!                                                                             

Czy może mówić: To wam PRZYKAZUJĘ! 

 

Może! I tak naprawdę właśnie o tym jest cała historia zbawienia: 

 Począwszy od Abrahama, który będąc (75 - letnim, a potem 99 - letnim!) starcem 

mającym niepłodną żonę, zostaje wezwany, by stać się OJCEM potomstwa 

licznego jak piasek morski;  

 przez trzech młodzieńców wezwanych, by chwalić Boga w samym środku 

rozpalonego pieca;  

 po Maryję - powołaną do tego, by począć Syna, pozostając dziewicą, i 

 po Piotra posłusznego wezwaniu, by - wbrew własnemu doświadczeniu - łowić 

ryby w samo południe, a następnie chodzić po wodzie wzburzonego jeziora. 

 

To wszystko wydaje się NIEMOŻLIWE! Nie aż tak jednak niemożliwe, jak - w naszym 

przypadku - miłość do niektórych ludzi ... 
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 Powtórzmy  pytanie: Czy Bóg może ją nakazać? 

 

Może! Wtedy wszakże, i tylko wtedy, gdy jej nam udziela. I to nieustannie. W każdej 

chwili. I w każdych okolicznościach.  

Genialnie ujął to św. Augustyn w sławnej modlitwie, zapisanej w Wyznaniach:                    

"Daj, co nakazujesz, i nakazuj, co chcesz!" 

 

Jezusowe przykazanie miłości nie jest więc moralizowaniem typu: "Musisz kochać 

nieprzyjaciół!". Jest natomiast wezwaniem, by wytrwać w obdarowaniu (por. J 15,9: 

"Wytrwajcie w miłości Mojej!") - by nie porzucać w takich momentach rzeczywistej 

komunii z Bogiem, bo ta może wygenerować postawy (w nas) i scenariusze (w każdych 

okolicznościach) nieprawdopodobne. 

 

 

 

 

Napełnienie Duchem Świętym 
Jak  otwierać  się na Jego  moc 

 

 

Pierwsze sześć tygodni po zmartwychwstaniu Jezusa musiały być fascynującym 

czasem dla Jego uczniów. W ciągu czterdziestu dni po swoim powstaniu z martwych Jezus 

ukazywał się wiele razy, przygotowując ich do pójścia na cały świat z dobrą nowiną 

Ewangelii. A tuż przed swoim wstąpieniem do nieba złożył im jeszcze większą obietnicę: 

„Wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym (…). Gdy Duch Święty zstąpi na 

was, otrzymacie Jego moc” (Dz 1,5.8). 
 

Obietnica ta wypełniła się po dziesięciu dniach, w żydowskie święto Pięćdziesiątnicy. 

Wśród spektakularnych znaków, takich jak gwałtowny wicher i tajemnicze języki ognia, 

Apostołowie „zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 

tak jak im Duch pozwalał” (Dz 2,4).  

Dokładnie tak, jak przepowiedział to Jezus, wydarzyło się coś niezwykłego, coś, co 

sprawiło, że życie uczniów radykalnie się zmieniło.  

Przemawiając do zgromadzonego tłumu, Piotr wyjaśnił, że to, co widzą, przeznaczone 

jest nie tylko dla Apostołów: „Dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla 

wszystkich, którzy są daleko, a których, Pan, Bóg nasz, powoła” (Dz 2,39). 
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Każdy ze słuchaczy Piotra – i każdy z nas – może zostać napełniony Duchem Świętym. 

Przygotowując się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zastanowimy się, w jaki 

sposób my, „którzy jesteśmy daleko”, możemy zostać napełnieni Duchem Świętym. 

 

▌ Ochrzczeni Duchem? 

 

Termin „chrzcić Duchem Świętym” pojawia się we wszystkich czterech Ewangeliach 

oraz w Dziejach Apostolskich (Mt 3,11; Mk 1,8; Łk 3,16; J 1,33; Dz 1,5; Dz 11,16). Jednak 

mimo tak częstego występowania jego znaczenie nie zawsze jest jasne. Zamieszanie wydaje 

się dodatkowo pogłębiać fakt, że termin „chrzest w Duchu Świętym” jest powszechnie 

używany przez członków Kościołów zielonoświątkowych oraz Katolickiej Odnowy 

Charyzmatycznej do opisu przebudzenia duchowego, jakiego doświadczają.  
 

Rodzi się więc pytanie, jak ktoś, kto już został ochrzczony i otrzymał Ducha Świętego, 

może zostać ponownie „ochrzczony” tym samym Duchem? 
 

Podobnie zwrot „napełnienie Duchem Świętym” powtarza się w Biblii dosyć często – 

zwłaszcza w Ewangelii według św. Łukasza i w Dziejach Apostolskich. 

Jak jednak możemy zostać napełnieni                         

Duchem Świętym, skoro On już w nas żyje? 
 

Może więc najłatwiej będzie zacząć od wyjaśnienia, czym napełnienie Duchem 

Świętym, czyli chrzest w Duchu Świętym, nie jest. Otóż nie jest tym samym, co sakrament 

chrztu. W sakramencie chrztu otrzymujemy bowiem odpuszczenie grzechów, stajemy się 

przybranymi dziećmi Boga i dziedzicami Chrystusa. Włączeni we wspólnotę Kościoła, 

otrzymujemy Ducha Świętego jako „zadatek naszego dziedzictwa” (Ef 1,14). Mówiąc 

krótko, sakrament chrztu czyni nas „nowym stworzeniem” (2 Kor 5,17). 
 

Z kolei chrzest w Duchu Świętym, czyli napełnienie Duchem Świętym, wiąże się z 

doświadczeniem wylania łaski Ducha Świętego. Nie wprowadza w nasze życie nic 

„nowego”, jak czyni to chrzest, pomaga nam natomiast doświadczyć tego, co już 

posiadamy, i to w nowy, potężny sposób. Polega więc na takim doświadczeniu miłującej 

obecności Boga, że napełnia ona nasze serca nowym poczuciem radości, pokoju i miłości. 

Dobrą nowiną jest to, że  

 Bóg pragnie, abyśmy wszyscy zostali w ten sposób napełnieni Jego 

Duchem.  
 

Pragnie dawać nam wszystkim doświadczenie swojej miłości i łaski – doświadczenie, 

które przemienia życie. 
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▌ Twórcza moc Ducha 

 

Papież Franciszek mówi o Duchu Świętym jako o „obecności żywej                          

i działającej w nas”.  

Nazywa tę obecność „siłą twórczą, która oczyszcza i odnawia (…) przemienia nas od 

wewnątrz, odradza nas i czyni zdolnymi do kochania” (Anioł Pański, 14 sierpnia, 2016). 

Podkreśla, że Duch Święty odnawia nasze serca – i Kościół – ożywiając w nas moc wiary i 

dając nam nowe doświadczenie obecności Boga. To doświadczenie odnowy jest na tyle 

mocne, że przemienia nasze serca i pozwala nam kochać innych tak, jak nigdy dotąd nie 

kochaliśmy. Ta odnawiająca, przemieniająca moc pomaga nam mówić „nie” pokusom, a 

„tak” Jezusowi. A gdy coraz częściej mówimy „tak”, nasze życie zaczyna się zmieniać. 

 

Franciszek dodaje jednak od razu, że to przemieniające działanie Ducha Świętego nie 

ma charakteru magicznego. Nie dzieje się automatycznie. My także mamy tu do odegrania 

ważną rolę. „Jeśli otworzymy się w pełni na działanie tego ognia, który jest Duchem 

Świętym, to On obdarzy nas śmiałością i zapałem do głoszenia wszystkim Jezusa”. 

Ale „jeśli Kościół nie przyjmie tego ognia i nie pozwoli mu wejść w siebie, stanie się 

Kościołem zimnym, albo przynajmniej letnim, niezdolnym do dzielenia się życiem, bo 

będzie składał się z chrześcijan zimnych lub letnich”. 
 

Nie jest to nowa nauka. Pochodzi ona wprost od Jezusa i Apostołów. Ponieważ jednak 

jesteśmy tak bardzo podatni na pokusę zamykania się na Ducha Świętego, ważne jest 

podjęcie konkretnych decyzji, które pomogą nam świadomie przeżywać nasze życie. W 

przeciwnym razie ryzykujemy, że w natłoku codziennych obowiązków Duch Święty i Jego 

działanie zejdą na dalszy plan. 

 

Napełnienie Duchem Świętym nie wprowadza w nasze życie nic nowego, jak czyni 

to chrzest. Polega ono na doświadczeniu tego, co już posiadamy, w nowy sposób. 

 

 

▌ Dzieło Boga i nasze 

 

 Na czym więc polega napełnienie Duchem Świętym?  

 Co ma na myśli papież Franciszek, wzywając nas do otwarcia się „w pełni 

na działanie tego ognia, który jest Duchem Świętym”? 

 

Nie ma tu jednej precyzyjnej definicji. Być może najjaśniej wyraził to św. Paweł, 

pisząc: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który 

został nam dany” (Rz 5,5). 
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 Owocem napełnienia Duchem Świętym jest wewnętrzne przekonanie, 

głębokie uświadomienie sobie, jak bardzo Bóg nas kocha.  

 

Jest to doświadczenie Jego miłości, wypływające z głębin naszego serca, 

doświadczenie, o którym wiemy, że nie pochodzi od nas. 
 

W kolejnym wersecie Paweł pisze, że 

 „gdyśmy jeszcze byli bezsilni”, Chrystus „umarł za nas, jako za grzeszników, w 

oznaczonym czasie (…). A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś 

umrzeć tylko z największą trudnością (…). Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie 

przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,6-7.8). 
 

Fragment ten ma jakby dwa wymiary. 
 

Po pierwsze, Paweł mówi, że działanie Ducha, który objawia nam miłość Boga, ma 

charakter bardzo osobisty. Jest to coś, co dzieje się „w sercach naszych” (Rz 5,5). 

Następnie jednak stwierdza, że dowodem tej miłości jest fakt historyczny – śmierć Jezusa 

na krzyżu (Rz 5,6-8).  

Gdy zostajemy napełnieni Duchem Świętym, historyczny fakt śmierci Jezusa staje się 

żywy w naszych sercach. Duch Święty „objawia” nam ten fakt w nowy, życiodajny sposób, 

dokładnie tak, jak obiecał nam to Jezus (J 16,14). 

 

 Posłużmy się tu przykładem małżeństwa. 

 

Jest ono zarówno faktem prawnym, jak i osobistym doświadczeniem. Istnieje zarówno 

akt zawarcia małżeństwa, jak i więź prawdziwej miłości pomiędzy mężem a żoną. Gdyby 

para zdecydowała się żyć ze sobą bez żadnego prawnego zobowiązania, każde z nich 

mogłoby odejść w dowolnej chwili. Małżonkowie potrzebują więc określonej formy 

prawnego zobowiązania dla umocnienia swojej relacji. Zarazem jednak prawnie zawarte 

małżeństwo bez miłości nie jest prawdziwym małżeństwem, a jedynie czymś w rodzaju 

formalnego układu. 

 

Podobnie doświadczenie Bożej miłości bez gruntownego zrozumienia przesłania 

Ewangelii i podstaw, na jakich opiera się ta miłość, doprowadziłoby nas do dowolnego 

wybierania sobie z nauki Jezusa tych przykazań, których mamy ochotę przestrzegać. 

 

 I na odwrót, jeśli wiemy, że Jezus umarł za nasze grzechy, ale nie doświadczyliśmy 

osobiście Jego miłości, jesteśmy skłonni poprzestać na chłodnej, formalnej relacji z Bogiem 

opartej na przestrzeganiu reguł i przykazań. 
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▌ Duch jest dla wszystkich 

 

 W dniu zesłania Ducha Świętego Piotr oznajmił zgromadzonym, że dar Ducha 

przeznaczony jest nie tylko dla nich, ale także dla ludzi wszystkich pokoleń.  

 

Księga Dziejów Apostolskich zawiera cały szereg radosnych opowieści o tym, jak Jezus 

realizował tę obietnicę wobec ludzi na całym świecie. 

 W krótkim czasie po zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów następuje kolejne 

wylanie Ducha Świętego w Samarii (Dz 8,17).  

 Wkrótce potem ogień Ducha Świętego zstępuje na dom poganina Korneliusza 

(Dz 10,34-48).  

 Później to samo dzieje się w Efezie (Dz 19,1-7). 

 

Dzieje Apostolskie kończą się relacją o tym, jak uwięziony w Rzymie Paweł bez 

przeszkód opowiada o Jezusie wszystkim, którzy chcą go słuchać (Dz 28,30-31).  

 

Czy można sobie wyobrazić, by nie mówił im o Duchu Świętym i Jego mocy? 

  

Co chcieli osiągnąć Piotr, Paweł i pozostali Apostołowie, zachęcając innych do 

otwarcia się na napełnienie Duchem Świętym? To samo, czego Bóg pragnie dla każdego               

z nas: wzbudzić głębokie doświadczenie miłości Bożej w ludzkich sercach. Podstawą tego 

doświadczenia jest historyczny fakt krzyża i zmartwychwstania Jezusa. Kiedy przyjmujemy 

go z wiarą, Duch Święty kruszy nasze serca, odnawia Kościół i przemienia życie każdego             

z nas. ▐ 

 

Gdy zostajemy napełnieni Duchem Świętym, historyczny fakt śmierci 

Jezusa staje się żywy w naszych sercach. Duch Święty „objawia” nam 

ten fakt w nowy, życiodajny sposób. 


