
7 Niedziela Wielkanocna 

Drugie czytanie   - z pierwszego listu  Jana  4, 11-16  

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt 

nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku 

Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił 

nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako 

Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, 

a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest 

miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.   

 

“ Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.” 

- Jest to centralne zdanie, czytanego dzis fragmentu z listu Jana.   

Jan porusza w swym liscie nastepujace prawdy: 

 

1. “Bóg jest miłością” 

- Dla Jana, Slowo Bog i Milosc sa synonimami.  

- Kazda ludzka milosc jest czastka Milosci Bozej 

« każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie 

miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. «  (1 J 4, 7-8) 

 

2. Jezus przyszedl na swiat, by objawic ludziom prawdziwe Oblicze milujacego 

Ojca. 

• « Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 

Ojca, [o Nim] pouczył. » (J 1,18) 

• « jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca” (J 6, 46) 

• « Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze 

Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego 

więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?"  (J 14,9) 

 

3. Ci, ktorzy w Niego uwierza, otrzymaja Ducha Swietego i wejda w komunie 

Milosci Ojca, Syna i Ducha Swietego.  

• « Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 

Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego » (J 1, 12)  

• « Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w 

sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. » (Rz 5,5) 

Bog stworzyl czlowieka na Swoj Obraz i Podobienstwo. Skoro On jest Miloscia 

to znaczy, ze my jestesmy powolani do tego, by kochac i upodabniac sie do 

Niego…. 



 

4. Trwajac w komunii z Trojca Swieta, coraz bardziej stajemy sie “na Jego Obraz 

i podobienstwo”…napelnieni Duchem Swietym, stajemy sie zrodelkami milosci 

dla innych… Pawel mowi, ze jestesmy “dziedzicami Boga”, zatem mamy udzial 

w Jego bogactwach… 

• “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, 37-39) 

 

 » Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. «  

- Milosc Boza jest ponad ludzkimi ograniczeniami. 

- Czlowiek moze milowac na tyle, na ile pozwala Duchowi Swietemu mieszkac 

w nim i dzialac.  

- Kiedy swiat nie zyje w milosci i z Milosci, staje sie coraz bardziej 

zagubiony…Jezus przyszedl, aby go zbawic to znaczy zamieszkal w nim, 

aby przemienic ludzi, by odkryli, ze Bog jest Miloscia i ze moga w tej Milosci 

zyc. 

• « Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 

nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie 

posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 

po to, by świat został przez Niego zbawiony. » (J 3, 16-

17) 

 

 

 

 

Ewangelia – wedlug Jana  17, 11b-19 

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili 

jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i 

ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło 

Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość 

mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził 

za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze 

świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze 

świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na 

świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, 

aby i oni byli uświęceni w prawdzie. 



- Jan, w przeciwienstwie do synoptykow, nie przytacza w swej ewangelii slow 

modlitwy „Ojcze nasz“. Jednak czytany dzis fragment, jest napisany w 

bardzo podobnym stylu.  

I tak slowa : „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś“, sa 

jakby echem slow: „Ojcze nasz, ktorys jest w Niebie, swiec sie Imie Twoje…“ 

A znajdujace sie pod konciec tekstu zdanie : « Nie proszę, abyś ich zabrał ze 

świata, ale byś ich ustrzegł od złego.“, przypomina slowa z „Ojcze nasz“: „nie 

dopusc, abysmy ulegli pokusie ale zbaw nas ode zlego“. 
 

- Modlitwa arcykaplanska Jezusa ma miejsce tuz przed Jego Meka. Jezus 

wie, co Go czeka, jednak nie modli sie za siebie, tylko za swoich uczniow – 

za tych, ktorym « przekazal pałeczkę »… 

• « Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat 

posłałem. » 

Najwazniejsze dla Jezusa jest to, by swiat zostal zbawiony. Jan czesto 

podejmuje ten temat.  

• “Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, 

aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 

zbawiony.” (J 3,17) 

Poczawszy od Abrahama, poprzez Mojzesza i Prorokow, za kazdym razem, gdy Bog 

wybiera kogos, powierza mu misje sluzenia innym.  

- W modlitwie Jezusa, ktora dzis czytamy, wielokrotnie pojawiaja sie trzy 

slowa: wiernosc, jednosc, prawda. Sa to cechy misji, ktora nam powierzyl. 

 

      1. Wiernosc  

«Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My 

stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które 

Mi dałeś.”  

    - Dla Jezusa wiernosc polegala na byciu dokladnym odbiciem Oblicza Ojca 

wsrod ludzi… 

 

     2. Jednosc 

  »zachowaj ich…aby tak jak My stanowili jedno »   

 “aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i 

oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.” (J 17, 21) 

- Jednosc nie jest celem sama w sobie. Jest ona dana po to, by swiat uwierzyl. 

Gdyby wszyscy chrzescijanie dazyli do tego, by swiat uwierzyl, staloby sie 

to droga do jednosci.  

 



      3. Prawda 

“Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.“  

- W Starym Testamencie, slowo “uświęcać” znaczylo “oddzielic od swiata”. 

Wraz z przyjsciem na swiat Jezusa, zmienilo znaczenie. Jego nowy sens to 

« uczestniczenie w swietosci Boga ».  

- Jest to wezwanie dla wierzacych, by nie uciekali ze swiata ale tak w nim zyli, 

aby « czuc » bylo « zapach swietosci Boga.» 

 

« tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej 

pełni » 

- W samym srodku czytanego dzis fragment, mamy slowa o radosci. Jan 

mowi o niej przeciez w perspektywie bliskich przesladowan Jego uczniow… 

• « Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich 

znienawidził za to, że nie są ze świata… » 


