
Drugie czytanie  -  z pierwszego listu Piotra Apostola  3,15-18 

Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony 
wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z 
łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają 
wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam 
oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem - jeżeli taka wola Boża - cierpieć dobrze czyniąc, 
aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale 
powołany do życia Duchem.   

 

« Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do 
obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was 
jest. » 

– Adresaci listu Piotra, doswiadczaja swoistego typu przesladowania ze strony pogan: 
kpiny, docinki, zatajona wrogosc... Za kazdym razem, gdy odmawiaja udzialu w poganskich 
praktykach religijnych, musza sie tlumaczyc. Piotr zacheca ich, by nasladowali Jezusa 
przesladowanego... doswiadczajacego wrogosci, by zachowywali sie jak On, by nie ulegali 
swym przeciwnikom. Piotr tlumaczy im, ze te odwage maja juz w sobie...wystarczy im 
otworzyc sie na dzialanie Ducha Swietego, ktorego otrzymali po mece i zmartwychwstaniu 
Jezusa.      

 

« Lepiej bowiem - jeżeli taka wola Boża - cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.  
Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 
aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia 
Duchem.«  

– Chrystus umarl - « zabity na ciele » i zmartwychwstal. W jezyku biblijnym « cialo » 
oznacza tez « ludzka slabosc, niedoskonalosc ». Jezus jako czlowiek byl smiertelny i Jego 
wrogowie mogli dotknac tylko Jego smiertelnosci....zabili Go, nie mogli natomiast zrobic nic 
przeciw Jego Milosci...Poniewaz jest tez Bogiem, smierc nie mogla miec nad Nim 
wladzy...Duch Swiety, ktory ukazal sie nad Jezusem w czasie chrztu w Jordanie, jest Zyciem, 
ktore jest zawsze silniejsze niz smierc.   

 «  cierpieć dobrze czyniąc » 

                  * « Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki 
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. «  (Mt 5,16) 

                      * «Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli 
słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami» (Papiez Paweł VI w Evangelii nuntiandi (n. 41).  

 



« z łagodnością, szcunkiem i bojaźnią zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy 
oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie 
przez to, co wam oszczerczo zarzucają. » 

   - Piotr zacheca, by w czasie przesladowan i krytyki, zachowac lagodnosc serca i synowska 
ufnosc Bogu, a wtedy doznaja zawstydzenia ci, ktorzy nas oczerniaja.... 

 * « Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie 
złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. » (Iz 42,2-3) 

– W czytanym dzis liscie, Piotr zarysowywuje droge Chrystusa i zacheca swoich 
adresatow, by szli Jego sladami. Tlumaczy, ze chrzescijanie sa powolani do zycia we 
wzajemnej milosci i przebaczaniu, do dawania takiego swiadectwa zycia, aby 
bulwersowalo to innych...by gleboko poruszalo ich serca...i zblizalo do Boga.                                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewangelia  -  wedlug Swietego Jana  14, 15-21 

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a 
innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - 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. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a 
świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. 
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 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». 

 

« ...poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was (…) Kto Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 
siebie». 

– Jest Wielki Czwartek. Jezus umyl przed chwila nogi Apostolom....Po raz ostatni przed 
swa meka, dlugo z nimi rozmawia. Mowi o swym Ojcu, o ich wzqajemnej relacji, o tym, co 
odtad laczy Jego uczniow z Bogiem Ojcem. Tlumaczy im, ze nic ani nikt, nigdy nie moze 
zburzyc tej relacji. 



• «I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam 
serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, 
byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. » (Ez 
36, 26-27) 

• «I już nie będę na przyszłość ukrywał oblicza mojego przed nimi, kiedy Ducha mojego 
wyleję na Izraelitów» - wyrocznia Pana Boga. » (Rz 39,29) 

• «  I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze 
prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. «  (Jl 3,1) 

 
 
 
«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. Nie zostawię was 
sierotami: Przyjdę do was.«                                                                                          
 

– Jezus oglasza Apostolom, ze nadszedl wielki dzien definitywnego wypelnienia 
Przymierza. 

– Slowo « przebywa » nawiazuje do jakze dlugiego oczekiwania narodu 
wybranego....oczekiwania bliskiej Obecnosci Boga wsrod nich. Na przestrzeni wiekow, 
miejscem Jego Obecnosci byl namiot spotkania w czasie exodusu, a pozniej Swiatynia 
Jerozolilmska. Jednak narod wybrany caly czas oczekiwal Nowego Przymierza, czasu gdy 
Bog nie bedzie przebywal wylacznie w murach budynku ale w sercach swego ludu, co 
obiecal przez prorokow:    

           * «  Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie - 
wyrocznia Pana. » (Za 2,14)            

         * »I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. 

Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» 
Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i 
mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha 
po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać 
was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». I prorokowałem, 
jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały 
się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale 
jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu 
człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po 
tych pobitych, aby ożyli». Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i 
stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to 
cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". Dlatego 
prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, 
ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z 
grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do 
kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga. Pan 
skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: "Juda i 
Izraelici jego sprzymierzeńcami". Potem weź sobie inny kawałek drewna i napisz na nim: "Józef, 
<drewno Efraima> i cały dom Izraela jego sprzymierzeńcami". Złącz je z sobą jedno z drugim w 



jeden kawałek drewna, tak by w ręku twoim stanowiły jedną całość. A jeśli potem mówić będą do 
ciebie rodacy: "Czyż nam nie powiesz, co przez to masz na myśli?" Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan 
Bóg: Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz plemion Izraela, jego sprzymierzeńców, 
i przykładam je do drewna Judy, i czynię je jednym drewnem po to, by w ręku moim byli jedno. A 
drewna, na których będziesz pisał, będą przed ich oczami w twym ręku. Wtedy powiedz do nich: Tak 
mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze 
wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, 
i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą 
podzieleni na dwa królestwa. I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi 
odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę 
ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój, Dawid, będzie królem nad 
nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje 
przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze 
mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i 

synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. I 
zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi.  Mój 
przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, 
a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. » (Ez 37, 2-27) 

 

« Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. » 

- Te slowa sa « listem misyjnym » dla Apostolow, ktorzy « znaja Ducha Prawdy...poniewaz 
w nich przebywa »... To tak, jakby Jezus mowil : « Swiat nie zna Ducha Prawdy. Do was 
nalezy pomoc ludziom odkryc Go, odkryc i poznac dzialanie Ducha Swietego.... » 

– Jezus pragnie umocnic Apostolow : przekonac ich, ze swiadectwem wiary mozna 
« zarazac » innych...ze w ten sposob milosc bedzie zwyciezac, ze wtedy duch tego swiata 
bedzie przemieniany przez Ducha Milosci... 

 

« będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze »   
 

– greckie slowo, ktore przetlumaczono na polski jako Pocieszyciel, znaczy tez: adwokat, 
obronca, udzielajacy rad 

         * « Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, 

który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście 
ze Mną od początku. «  (J 15, 26-27) 

   

   


