
Drugie czytanie  -  z pierwszego listu Piotra Apostola  4,13-16 
 

Umilowani, cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście 
się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli 
złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was 
spoczywa. Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo 
jako niepowołany nadzorca obcych dóbr! Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie 
wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu! 
 
 
« Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin » 
 

– Piotr uzywa slowa « chrzescijanin », co wskazuje na to, ze pisal ten list dlugo po 
zmartwychwstaniu Jezusa. Na poczatku, szczegolnie Zydzi, ktorzy nie rozpoznali w Jezusie 
Mesjasza, nazwali chrzescijan « Nazaryjczykami » (od Nazaretu), co mialo zabarwienie 
negatywne. Dopiero pozniej, gdy Barnaba i Pawel z Tarsu dotarli z misja do Antiochi 
Syryjskiej, obecni tam poganie, ktorzy nie przyjeli Chrztu Swietego, nazwali ochrzczonych 
chrzescijanami czyli nalezacymi do Chrystusa.  Sami chrześcijanie nazywali siebie 
"uczniami", "braćmi", "świętymi". 

        * « W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. «  (Dz 11,26) 

– Poganie, ktorzy nie chcieli przyjac Chrztu, patrzyli złym okiem na radykalizm zycia 
chrzescijan. 

             * « Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie 
rozpusty, i źle o was mówią. » (1 P 4,4) 

            * « Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się 
dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako 
złoczyńców. «  (1 P 2,12) 

 

« Umilowani, cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień 
Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. 
Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa.»      

– Piotr pisze tu o cierpieniu wywolanym niezrozumieniem, odizolowaniem i 
oszczerstwami., ktorych Jezus doswiadczyl dlatego, ze zbyt bardzo odroznial  sie od 
rzadzacej wowczas klasy.  Jezus nie zrazajac sie tym, dalej nauczal, co kosztowalo 
Go zycie... 

– Piotr podnosi na duchu pierwszych chrzescijan, doswiadczajacych podobnej 
wrogości, co Jezus. Tlumaczy im, ze nie powinni sie wstydzic ale cieszyc « jeżeli inni 
złorzeczą im z powodu imienia Chrystusa.» Bowiem chrzescijanin nalezy do 
Chrystusa i to jest powodem do dumy, a nie do wstydu czy leku.    

 

               * « Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z 
mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem 
wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed 
wami. » (Mt 5,11)                                                                 



                * «  A przywoławszy Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w 
imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali 
się godni cierpieć dla imienia Jezusa.  Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i 
po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. » (Dz 5, 40-42) 

–  Cierpienie nie jest celem samym w sobie ! Piotr tlumaczy, ze jesli ktos jest 
zjednoczony z Chrystusem w cierpieniu, to w przyszlosci bedzie tez z Nim 
zjednoczony w Chwale.     

                    

 

 

 

 

 

 

 

Ewangelia  wedlug swietego Jana  17, 1b-11a 

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz 
swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez 
Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to 
jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego 
posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem 
dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą 
miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi 
dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że 
wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im 
przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, 
żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, 
ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem 
otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie.    

 

«  Ojcze, nadeszła godzina (...)  Ja idę do Ciebie. » 

– To godzina ostatecznego wypelnienia sie planow Bozych. Dlatego Jezus uzywa slow 
jak « chwala » i « wywyzszenie ». A « chwala » czlowieka, w jezyku biblijnym, nie ma nic 
wspolnego z popularnoscia celebrytow czy uznaniem w oczach innych : jest nia prawdziwa 
wartosc czlowieka. 



 

«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył 
i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie 
wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. » 

– Nadeszla godzina, gdy wierzacy, poznaja wreszcie Ojca i beda mogli czerpac z 
bliskosci jednoczacej Go z Synem... beda miec w niej udzial... bedac w komunii z Jezusem, 
wejda w komunie z Ojcem... wkrocza do prawdziwego Zycia : 

           « A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz 
Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. »   

– Oto definicja zycia wiecznego. Jezus mowiac w czasie terazniejszym, opisuje zycie 
wieczne jako stan, ktory rozpoczyna sie w chwili Chrztu Swietego, stan tych, ktorzy znaja 
Boga, ktorzy sa zaszczepieni w Jego Milosci. 

 

« Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa 
bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie 
poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. » 

– Jezus wypowiada te slowa w czasach gdy niewielka czesc calej ludkosci uslyszala i 
przyjela Dobra Nowine. Modli sie za nich : 

«Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ 
są Twoimi. »  

– Bog oczekuje wspolpracy w dziele Zbawienia. Mysterium Jego powolan powtarza sie. 
Niegdys powolal Abrahama, pozniej jego potomkow. Teraz Jezus wstawia sie za 
powolanymi uczniami. Odchodzac do Ojca, powierza im misje kontynuacji objawiania 
swiatu Milosci Boga. 

 

« Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem 
otoczony chwałą. » 

 - Bog Ojciec i Jezus zyja w nieustannym dialogu Milosci, gdzie wszystko jest darem i laska... 
nie ma zadnego cienia miedzy Nimi... Jezus emanuje chwala Ojca... » Kto widzial Jezusa, 
zobaczyl tez Ojca »...   

   

    


