
 

VI Niedziela Wielkanocna  9 V 2021 
 

J 15,9-17 
 

 

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 

Wytrwajcie w miłości mojej!  

Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak 

jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.  

 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była 

pełna.  

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem.  Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich.  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 

przykazuję.  

 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.  

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. 

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.  

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Przynosić owoc dzięki Bożej miłości  (J 15, 9-17) 

 

ST: Pwt 6,4-9; Kpł 19,18 

NT: Mt 5,43-48; Mk 12,28-34; Flp 2,1-4; 1J 4,7-12 

KKK: wiara, 153-154; miłość, 1822-1829 

Lekcjonarz: szósta niedziela Okresu Wielkanocnego (rok B); święto Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 

 

[15.9-11]  "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.  

Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, 

będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca 

mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w 

was była i aby radość wasza była pełna. 
 

W Mowie o Dobrym Pasterzu Jezus nauczał, że Jego więź z uczniami mieści w 

sobie wzajemne bliskie poznanie, podobne do tego, jakie zachodzi między Ojcem                     

i Synem (10,14-15). 

Teraz Jezus naucza o głębokiej miłości istniejącej między Ojcem, Nim samym i 

Jego uczniami: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 

Ojciec kocha Syna odwieczną  niekończącą się miłością (17,23-24.26), przelewając 

na Syna wszystko, czym jest, i ucząc Go wszystkiego (5,20.26). 

Jezus kocha swoich uczniów tą samą, nieznającą końca, pełną i ofiarną miłością: 

"tak i Ja was umiłowałem". 

Przyciąga ludzi do tej niewyobrażalnej komunii miłości między Ojcem i Synem                

i zaprasza swoich uczniów, by w niej trwali. 

Jak latorośle trwają w krzewie winnym (15,4-5), tak i uczniowie mają trwać w 

komunii z Jezusem i miłością Ojca, dzięki posłuszeństwu w miłości: zachowujcie 

moje przykazania (zob. 14,15.21.23). 

Takie ufne, miłujące posłuszeństwo podtrzymuje i umacnia komunię uczniów z 

Jezusem, ponieważ to jest odpowiedź samego Jezusa jako Syna dana Ojcu: tak jak Ja 

zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 

Jeśli uczniowie będą kochać Jezusa i będą Mu posłuszni, tak jak On kocha Ojca i 

jest Mu posuszny, oni także dostąpią udziału w Jego radości - pełnej, boskiej 

radości, którą przynosi poznanie Ojca i doświadczenie Jego miłości.  

 

 



 

[15, 12-13]  To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak 

jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 

swoje oddaje za przyjaciół swoich. 
 

Sercem moralnego nauczania Jezusa jest jedno proste przykazanie:  

abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (zob. 13,24;            

Mt 5,43-48; Mk 12,28-34). 

Jezus kocha swoich uczniów pełną i ofiarną miłością samego Boga. 

Ta Boża miłość objawia się w pełni na krzyżu, gdzie Ojciec ofiaruje Jezusa na 

zbawienie świata (3,16) i Jezus składa w ofierze swoje życie w akcie doskonałej 

miłości i posłuszeństwa Ojcu (10,17). 

Dlatego: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 

za przyjaciół swoich. 

Jezus oczekuje, że Jego uczniowie będą żyć taką samą pełną i ofiarną miłością. 

Bóg kocha jako pierwszy i miłość uczniów do innych ludzi wypływa z ich 

spotkania z miłością Boga. 

Pięknie mówi o tym werset 1 J 3,11:  

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

Widomym znakiem miłości uczniów do Jezusa, znakiem mówiącym o tym, że są 

Jego przyjaciółmi, jest ich posłuszeństwo przykazaniu, by kochali się wzajemnie. 

 

[15, 14-15]  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 

przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego 

pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, 

co usłyszałem od Ojca mego. 
 

Jezus objaśnia przykazanie miłości, zestawiając ze sobą dwa rodzaje więzi. 

Pierwsza to relacja między panem i jego sługami: nakazy są wydawane i 

przestrzegane jedynie w oparciu o autorytet pana, przy użyciu siły. 

Choć Jezus jest "Panem i Nauczycielem" (13,14), nie daje przykazania w oparciu 

o relację pan - sługa, ale w oparciu o przyjaźń. 

Przyjaciele wyświadczają sobie wzajemnie przysługi, ponieważ łączy ich 

przyjacielska więź. 



Uczniowie mają kochać jeden drugiego, ponieważ to właśnie robił i robi dla nich 

Jezus, ich przyjaciel, i o to samo ich prosi. 

Przyjaźń między Jezusem i Jego uczniami wzrastała, ponieważ On przekazał im 

wszystko, co usłyszał od Ojca, a oni byli wewnętrznie gotowi to przyjąć. 

 

 

Żywa tradycja: Papież Benedykt XVI  o Bożej miłości,                                       

która pobudza naszą miłość 

"Bóg [zawsze] na nowo wychodzi nam naprzeciw - poprzez ludzi, w których 

objawia swą obecność; poprzez Słowo, w Sakramentach, w sposób szczególny w 

Eucharystii. (...) On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy; dlatego my 

również możemy odpowiedzieć miłością. (...) [Miłość do innych] może być 

urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjścia jest intymne spotkanie z 

Bogiem, spotkanie, które stało się zjednoczeniem woli, a które pobudza także uczucia.  

Właśnie wtedy uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie moimi oczyma i 

poprzez moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa.  

Jego przyjaciel jest moim przyjacielem. (...)  

Jedynie służba bliźniemu otwiera mi oczy na to, co Bóg czyni dla mnie                              

i na to, jak mnie kocha"
1
. 

 

 

[15, 16-17]  Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem                                   

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

trwał - aby Ojciec dał wam [wszystko] o cokolwiek Go prosicie w imię moje. 

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali". 
 

To, że uczniowie mogli dojść do poznania Jezusa, jest darem Bożej miłości: 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem. 

Jezus powiedział wcześniej:  

"Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec" (6,44). 

 

Ojciec działa, by przyciągnąć ludzi do wiary w Jezusa, tak by mogli 

otrzymać życie wieczne dzięki Niemu (6,37-39; 17,6-9). 

 

                                                           
1
 Benedykt XVI, Deus caritas est (Bóg jest miłością) 17-18 



Wiara prowadząca ludzi do poznania Jezusa jest darmowym, niezasłużonym darem 

Bożej miłości, który ludzie powinni przyjąć i nim się uradować
2
. 

 

To, że uczniowie Jezusa zostali wybrani przez Boga, niesie za sobą zadanie: 

abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. 

Owocem, którego Ojciec oczekuje od winnych latorośli jest to, by miłowały się 

wzajemnie. 

Komunia uczniów z Jezusem uzdalnia ich do czynienia dzieł miłości (15,4-5), a 

przyjaciele Jezusa to ci, którzy tak jak Jezus są posłuszni woli Ojca w miłości 

(15,7.14). 

Uczniowie zatem, modląc się do Ojca w imię Jezusa, modlą się w komunii z 

Jezusem w Jego doskonałym, pełnym miłości posłuszeństwie wobec woli Ojca. 

 

Proszą, by  

 Ojciec wypełnił swój plan w świecie i w ich życiu;  

 i jeśli są gotowi okazać posłuszeństwo Ojcu i poddać się Jego woli,  

Ojciec da im to, o co go proszą. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (15,9-17) 

 

Przykazanie Jezusa, "abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem" (15,12), jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego (KKK, 

1827). 

To takie proste, a zarazem tak trudne. 

Gdy patrzymy na krzyż w wierze, widzimy, jak objawia się miłość Boga, miłość, 

która jest całkowitym oddaniem się dla dobra innych. 

To ta sama miłość, o którą prosi nas Jezus. 

Trudno jest nam kochać tak, jak kocha Jezus - między innymi dlatego, że jesteśmy 

grzesznikami, uwikłanymi w pychę i egoizm. 

Aby kochać jak Bóg, musimy wciąż umierać dla własnej grzeszności i własnego 

egoizmu, a żyć dla Boga. A żyjemy dla Boga, okazując posłuszeństwo woli Ojca i 

kochając się wzajemnie. 

 

                                                           
2
 KKK, 153-154 



Potrzebujemy pomocy Boga, by kochać innych w ten sposób. 

By przynosić owoce miłości, musimy trwać w krzewie winnym i być "oczyszczani" 

przez Ojca.  

Mówiąc inaczej, jeśli mamy kochać innych tak, jak kocha Bóg, musimy trwać i 

wzrastać w komunii z Jezusem dzięki modlitwie, sakramentom i dziełom pokutnym. 

Przez te duchowe praktyki otwieramy się na działanie Boga w nas - stopniowo 

umieramy dla naszej grzeszności i zaczynamy żyć w zgodzie z wolą Ojca.  

Tak oto dojdziemy do radosnego doświadczania Ojcowskiej miłości i będziemy 

zdolni kochać innych zgodnie z tym, do czego jesteśmy powołani. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

 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!  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I czytanie :  (Dz 10, 25–26.34–35, 44–48) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

  A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do 

nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem 

człowiekiem.   

Rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie zgromadzonych.  Przemówił więc do nich: Wiecie, że 

zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, 

że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. Dlatego też wezwany 

przybyłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc: po co mnie sprowadziliście?  Korneliusz odpowiedział: 

Cztery dni temu, gdy modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim domu, stanął przede mną mąż w 

lśniącej szacie i rzekł: "Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i Bóg wspomniał na twoje 

jałmużny. Poślij więc do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem w domu Szymona 

garbarza, nad morzem".  Posłałem więc natychmiast do ciebie, a ty dobrze zrobiłeś, żeś przyszedł. 

Teraz my wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan tobie polecił. 

Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg 

naprawdę nie ma względu na osoby.  Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, 

kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.  

Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem 

wszystkich.  Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił 

Jan.  Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że 

Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą 

diabła.  A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego 

to zabili, zawiesiwszy na drzewie.  Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się  nie 

całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po 

Jego zmartwychwstaniu.  On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go 

sędzią żywych i umarłych.  Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez 

Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.  

 Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, 

którzy słuchali nauki.  I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy 

przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. 

Słyszeli bowiem, że mówi językami i wielbią Boga. 

Wtedy odezwał się Piotr: "Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali 

Ducha Świętego tak samo jak my?" I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa 

Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   św. Hieronim 

 

Bóg nie ma względu na osobę 

 

Nigdy nie stawiaj się wyżej z powodu znakomitego rodu ani nie uważaj za niższe 

od siebie te [osoby], które są niższe od ciebie pochodzeniem. Religia nasza nie zna 

osób ani stanów ludzkich, lecz patrzy na dusze; sługę i pana ocenia tak samo według 

obyczajów.  

Jedyną u Boga wolnością jest nie służyć grzechom, najwyższym u Niego 

szlachectwem – jaśnieć cnotami.  

 Któż wśród mężów u Boga szlachetniejszy jest od Piotra, który był 

ubogim rybakiem?  

 Któraż wśród niewiast znakomitsza nad błogosławioną Maryję, którą 

określono jako Oblubienicę rzemieślnika?  

A temu rybakowi i ubogiemu powierza Chrystus klucze królestwa niebieskiego; ta 

zaś Oblubienica rzemieślnika zasłużyła na to, żeby być matką Tego, przez którego te 

klucze dane zostały.  

Wybrał bowiem Bóg nieznaczących tego świata, aby możnych i szlachetnie 

urodzonych łatwiej przywieść do pokory (1 Kor 1, 28).  

Albowiem na próżno sobie ktoś pochlebia z powodu szlachectwa rodu, gdyż 

wszyscy mają wobec Boga tę samą godność i tę samą wartość, skoro tą samą krwią 

Chrystusa zostali odkupieni i nie ma różnicy, w jakim ktoś stanie się urodził, gdy 

wszyscy równo odradzamy się w Chrystusie.  

Bo chociaż zapominamy, że jesteśmy wszyscy z jednego rodzaju, to przynajmniej o 

tym powinniśmy pamiętać, że przez jednego wszyscy się odradzamy.  

„Prawdziwie poznaję, że Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym 

przedsięwzięciu miły jest Mu ten, który się Go lęka i postępuje sprawiedliwie”.  

Nie zaszkodził wojownikowi płaszcz żołnierski, pas i liczna służba; w szatach 

jednego pełnił służbę u drugiego. A przeciwnie, innym nie przynosi korzyści nędzny 

płaszcz, ciemna tunika, zaniedbane ciało i udane ubóstwo, jeśli uczynkami niszczy 

swoje dobre imię.  

 



   św. Hieronim 

 

Chrzest Korneliusza 

 

Z Dziejów Apostolskich wiemy, że Piotr usłyszał głos: „Wstań, Piotrze, zabijaj i 

spożywaj”, a odnosiło się to do wszystkich stworzeń czworonożnych, płazów ziemi i 

ptactwa powietrznego (Dz 10, 13).  

Z tego powiedzenia wynika, że człowiek nie jest z natury skalany, lecz wszyscy 

jednakowo wezwani są do uczestniczenia w Łasce Chrystusowej.  

Na to Piotr odrzekł: „Żadną miarą, Panie, bom jeszcze nigdy nie jadł nic 

pospolitego lub nieczystego. A głos po raz drugi do niego: «Co Bóg oczyścił, tego 

ty nie uważaj za nieczyste»” (Dz 10, 14–15).  

Poszedł więc do Cezarei, a wchodząc do Korneliusza otworzył swoje usta i rzekł: 

„Prawdziwie poznaję, że Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym narodzie 

miły mu jest ten, który się go lęka i postępuje sprawiedliwie”.  

Wreszcie „zstąpił Duch Święty na nich i zdumieli się nawróceni Żydzi, którzy 

przybyli z Piotrem, że i na pogan łaska Ducha świętego się wylała”.  

Wtedy powiedział Piotr: „Czyż może kto wzbronić wody chrztu, żeby nie byli 

ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego jako i my. I rozkazał ich ochrzcić 

w imię Jezusa Chrystusa”.  

Apostołowie i bracia przebywający w Judei usłyszeli, że i poganie przyjęli słowo 

Boże.  

 

 

Ks. Adam Szustak OP 

Niedzielnik - komentarze do czytań - rok B 

Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020 

 

Duchowe wywrotki 

 

Dziś wyjątkowo sięgniemy do pierwszego czytania, w którym znajdujemy fragment 

fenomenalnej opowieści z Dziejów Apostolskich, czyli z czasów pierwotnego 

Kościoła. 



Głównymi jej bohaterami są św. Piotr, pierwszy papież, oraz Korneliusz, poganin 

rzymskiego pochodzenia, o którym Biblia mówi, że był człowiekiem bogobojnym                  

i bardzo hojnie pomagającym ludziom. 

Jak w dobrym filmie, także i tu najpierw opowieść toczy się w dwóch równoległych 

nurtach, a dopiero na końcu zbiega się w całość. 

Widzimy Korneliusza, który w swoim domu w Cezarei żarliwie się modli                            

i w trakcie modlitwy staje przed nim Anioł Pański, który mówi mu, by posłał swoje 

sługi do Jafy po niejakiego Szymona, zwanego Piotrem, co ten oczywiście od razu 

robi. 

Następnego dnia, gdy słudzy Korneliusza są już w drodze, Piotr modli się na dachu 

i ma dziwne widzenie, w którym z nieba spuszcza się wielka płachta, a na niej różne 

nieczyste dla Żydów zwierzęta. 

Pierwszy papież słyszy też głos, który mówi, by zabijał i jadł to, czego według 

prawa nawet nie może dotykać. 

Gdy Piotr kończy się modlić, u drzwi domu, w którym przebywa, stoją już słudzy 

poganina i wtedy te historie się łączą, bo Piotr na ich prośbę opuszcza Jafę i udaje się        

z nimi do domu setnika. 

 Bardzo lubię sobie wyobrażać, co musiało dziać się wtedy w sercu Piotra.  

Szedł do domu poganina, a jednocześnie w głowie miał jeszcze bardzo żywe 

doświadczenie widzenia otrzymanego na modlitwie. 

Piotr był Żydem, czyli człowiekiem wychowanym w prawach, które wypływały                

z Pisma Świętego. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jako członek narodu 

wybranego powinien trzymać się z dala od niewierzących, od pogan. 

Jednocześnie jednak wiemy, że chodząc przez kilka lat za Jezusem, już wielokrotnie 

słyszał, że Jego przesłanie nie jest skierowane tylko do Żydów, ale do wszystkich 

ludzi. 

Mimo to - jak się potem okaże w rozmowie w domu Korneliusza - Piotr do końca 

bał się wejść w rzeczywistość pogańską, mimo całej szkoły, którą przeszedł u boku 

Jezusa, i mimo zesłania Ducha Świętego, które przecież przeżył pięćdziesiąt dni po 

zmartwychwstaniu. 

Dalej były w nim stare nawyki i przekonania, które współistniały w jego głowie                    

i sercu pewnie na równi z wizją, tak niedawno otrzymaną na modlitwie, według której 

miał nie słuchać wskazań Starego Testamentu i jeść zwierzęta zakazane przez prawo. 

 

Gdy więc Piotr dotarł do domu Korneliusza, te dwie sprzeczności połączyły się w 

zgodną całość. 



Setnik wyjaśnił mu bowiem, że gdy się modlił, przyszedł do niego Anioł i kazał 

posłać po Piotra, by ten opowiedział mu to, co ma do przekazania. 

Kiedy Piotr zaczął nauczać, rozpoczął od wyjaśnień, że jemu jako Żydowi nie 

wolno przybywać z poganami, ale wbrew wewnętrznemu oporowi przyjmuje, że to 

Pan Bóg go tu przyprowadził. 

Według mnie jest coś niezwykłego w Piotrze, który, nie rozumiejąc do końca, 

co się  w nim i wokół niego dzieje, jest posłuszny Duchowi Świętemu. 

I wtedy, gdy głosi poganom kerygmat, gdy mówi o tym, czego dokonał Jezus w 

śmierci i zmartwychwstaniu, ma miejsce rzecz niewiarygodna, bo  

na Korneliusza, całą jego rodzinę i przyjaciół zstępuje Duch Święty                     

i wszyscy zaczynają mówić nowymi językami, wielbiąc Boga. 

Gdy Piotr to widzi, stwierdza:  

     "No to skoro oni dostali Ducha Świętego, to jak ich nie ochrzcić?". 

 

Prawdopodobnie, gdyby św. Piotr nie przeżył tej całej przygody z Korneliuszem, 

nigdy by nie wpadł na pomysł, że można ochrzcić pogan i zaprosić ich do Kościoła. 

Mało tego!  

Gdy wrócił do Jerozolimy  opowiedział o tym innym uczniom Jezusa, zrobił się                 

z tego straszny skandal, zaczęto go oskarżać, a w pierwotnym Kościele zapanowało 

zamieszanie. Dlaczego? 

Ponieważ Piotr był posłuszny Duchowi Świętemu wbrew swoim dotychczasowym 

przekonaniom, zanegował swoje poglądy i sposoby patrzenia na świat, a zaufał tej 

dziwnej prowokacji ze strony Ducha Bożego. 

 Czemu opowiadam tak wnikliwie tę całą historię z dziesiątego rozdziału 

Dziejów Apostolskich? 

Ponieważ jest ona koniecznym wstępem do tego, czego (jak wierzę) chce dziś nas 

Pan Bóg zaprosić w swoim Słowie. 

Czy nie jest tak, że podobne zamieszanie, jakie działo się wśród chrześcijan po 

pierwszym chrzcie pogan, ma miejsce także teraz w Kościele? 

 Nie od dziś słychać mnóstwo głosów sprzeciwu wobec tego, co robi papież 

Franciszek i czego naucza. 

 Powstaje wiele ruchów, które próbują przekonać ludzi do swoich przekonań 

na temat Boga i Jego działania w świecie. 

 Jedni drugich oskarżają o herezje i błędy. 



I w tym całym zamęcie Słowo Boże pokazuje nam, że jedynym, którego mamy 

bezkrytycznie słuchać jest Duch Święty. 

Nie należy więc bezgranicznie ufać swoim przekonaniom, nawet zbudowanym na 

najbardziej Bożych wartościach i zasadach. 

Mamy wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, być nieustannie otwarci na Jego 

natchnienia, nawet jeśli będzie się nam wydawało, że prowadzi nas do czegoś, co się 

kłóci z tym, co robiliśmy i myśleliśmy do tej pory. 

 

Jednym z największych niebezpieczeństw życia wiary jest zacietrzewienie się w 

swoich przekonaniach. 

I nie chodzi mi tu o ocenę którejś ze stron toczących się konfliktów, ale o nasze 

codzienne życie. 

To zasklepienie dzieje się najpierw w nas samych, gdy trzymamy się własnych 

przekonań, własnych pomysłów na to, kim jest Pan Bóg i do czego dziś zaprasza 

Kościół, bardziej niż tego, co mówi nam On sam. 

Koniecznie musimy postawić sobie szczere pytanie o to,  

                       czy naprawdę słuchamy Ducha Świętego. 

 Czy pozwalamy, by tak jak św. Piotra, tak i nas Duch przemieniał podczas 

modlitwy? 

Wszelkie dobre rewolucje, nawrócenie każdego z nas, wszystkie sensowne dyskusje 

powinny mieć swój początek w modlitwie i w słuchaniu Ducha Świętego. 

I św. Piotr, i Korneliusz trwali na modlitwie, zanim się spotkali i zanim Duch 

Święty mógł zmienić przez nich myślenie pierwszych chrześcijan. 

Warto więc ufać ludziom, którzy  

 żyją w prawdziwej bliskości z Jezusem,  

warto słuchać tych, którzy  

 są nie tylko pobożni, ale  

 szczerze się modlą,  

 czytają Słowo  

 i zgłębiają je,  

bo prawdopodobnie przez nich Duch może mówić coś do Kościoła i do ludzi. 

 

 

 



Dziś, w tę kolejną niedzielę wielkanocną znajdźmy czas, by przyjrzeć się różnym 

sporom w nas i wokół nas. 

Ale zróbmy to nie po to, by innych ocenić, ale by sprawdzić, czy przypadkiem nie 

skostnieliśmy już w naszym myśleniu i nie jesteśmy otwarci na działanie Ducha. 

Spróbujmy jak św. Piotr otworzyć się na więcej, na to wszystko, co jest ponad 

naszymi (często bardzo dobrymi i słusznymi) przekonaniami, zwyczajami                                 

i pomysłami. 

Nie chodzi tu oczywiście o wyrzucanie do kosza wszelkich tradycji                                        

i obowiązujących praw czy zasad, ale o postawienie sobie pytania o to, kogo słuchamy 

- czy siebie samych, czy Ducha Świętego? 

Duch Boży jest tym, który nieustannie wszystko odnawia, więc jeśli będziemy Go 

słuchać, nie pozwoli nam osiąść na mieliźnie, tylko poprowadzi na nieznane wody. 

Żydzi tworzący pierwotny Kościół myśleli, że gdy otworzą się na pogan i porzucą 

prawo Starego Testamentu, to wszystko runie z hukiem. A tymczasem okazało się, że 

to był Boży sposób zaniesienia Ewangelii na krańce świata.  

 

Kiedy Duch Święty coś proponuje, to z tego jest zawsze stokrotny owoc, 

nawet nie trzydziestokrotny czy sześćdziesięciokrotny, 

tylko stokrotny owoc. 

 

Znajdźmy dziś w sobie odwagę 

 godzenia się na wezwania Ducha Świętego                        

 i podążania za nimi. 

 


