
   

 

V Niedziela Wielkanocna  15 V 2022 
 

 

J 13, 31-33a.34-35 (Biblia Tysiąclecia) 
  

 Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a                     

w Nim Bóg został chwałą otoczony.  Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to                  

i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.  Dzieci, 

jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie 

miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.            

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 

miłowali. 
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Chwała objawiona przez miłość (J 13, 31-38) 
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[13,31-32]   Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz 

otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony.  Jeżeli Bóg został w 

Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz 

Go chwałą otoczy.  
 

Po wyjściu Judasza zaczyna się sekwencja zdarzeń prowadzących ku początkowi 

godziny Jezusa. Uwaga zostaje skupiona na Jezusie oraz Jego wiernych uczniach i 

następuje właściwa Mowa Pożegnalna. 

W zdaniu: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg 

został chwałą otoczony ukrywa się sporo teologicznych tematów obecnych                    

w Ewangelii. 

Słowo "chwała" przywołuje kontekst biblijny, w którym chwała Pana jest zmysłową 

manifestacją Jego przewyższającej wszystko obecności (por. Tło biblijne:
1
 

 

 Tło biblijne:  Chwała Pana 

 

Pismo Święte często mówi o "chwale Pana", dostępnej w doświadczeniu i obecnej 

w głęboko wstrząsającym objawieniu się Boga. Chwała jest "Bogiem samym na tyle, 

na ile On objawia się w swojej potędze, w swojej mocy, w blasku swojej świętości, w 

dynamice swojego jestestwa"
2
. Chwała to obezwładniające doświadczenie.  

Hebrajskie słowo "chwała" (kabod) jest powiązane z czasownikiem oznaczającym 

nałożenie na oś ciężaru (kabad). 

Chwała Pana często ukazywała się w postaci ognia  obłoku w miejscach 

zamieszkiwania Pana.  

Objawiła się na górze Synaj (Wj 24,17: "  Chwała Pana spoczęła na górze Synaj,                         

i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodku 

obłoku. A wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry") 

i gdy został ukończony Namiot Spotkania na pustyni: "chwała Pana napełniła 

przybytek" (40,34). 

Kiedy król Salomon zbudował świątynię jerozolimską, "chwała Pańska napełniła 

dom Pański" (1 Krl 8,11). 

Ezechiel miał wizję chwały Pana opuszczającej świątynię Salomona przed jej 

zburzeniem (Ez 10,18-19; 11,22-23) i powracającej, by zamieszkać w nowej świątyni 

na końcu czasów (Ez 43,1-5). 

                                                           
1
 Tło umieszczone do fragmentu z  J 1,16-17 (MK) 

2
 D. Mollat, Glory, hasło w: Dictionary of Biblical Theology, red. X. Leon - Dufour, wyd.2, Word Among Us 

Gaithersburg, MD, St. Paul's Books and media, Boston 1995, s. 202 



Ten wątek objawienia  łączy się z używanym przez Jana tytułem Syn Człowieczy, 

wskazującym na Jezusa jako Tego, który zstąpił z nieba, aby objawić Ojca (3,12-13),                   

i został wywyższony na krzyżu dla zbawienia świata (3,14-15; 8,28; 12,32-34). 

Krzyż jest momentem chwały, ponieważ na krzyżu Bóg ostatecznie objawił się jako 

miłość ofiarowująca samą siebie (1 J 4,6-10). 

Ojciec kocha Syna i wydaje Go dla zbawienia świata (J 3, 16-17), Syn natomiast 

czyni ze swego życia doskonały dar miłości i posłuszeństwa Ojcu (10,17-18). 

Skoro miłość między Ojcem i Synem objawi się na krzyżu, Bóg został w Nim 

otoczony chwałą dzięki Jego pełnemu miłości posłuszeństwu. 

Ojciec jeszcze bardziej otoczy chwałą Syna, objawi Jego boskość w Jego 

zmartwychwstałym i chwalebnym człowieczeństwie (8,28; 20,28). 

 

[13,33]   Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale 

- jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy 

pójść nie możecie.   
 

Podobnie jak powiedział tłumowi zebranemu na święto i faryzeuszom (7,33-34; 

8,21; 12,35), Jezus mówi teraz uczniom, że ich wkrótce opuści i nie będą mogli pójść 

za Nim, przynajmniej na razie. 

Następnie daje im wskazówki na czas, kiedy będzie fizycznie nieobecny. 

 

[13,34]  Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, 

jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.  

 

Pierwsza i najważniejsza to nowe przykazanie, aby się wzajemnie miłowali 

(zob. 15,12.17; 1 J 4,7.11)
3
. 

Miłość Jezusa jest darem z siebie, danym w posłuszeństwie woli Ojca, dla 

zbawienia świata. 

Sam Jezus dopiero co symbolicznie wyraził swoją miłość poprzez umywanie rąk, a 

zrealizuje ją na krzyżu. 

Uczniowie również mają "nawzajem umywać [sobie] nogi" (13,14), tak jak 

Jezus im umył nogi: oni też mają się wzajemnie miłować, jak Jezus ich umiłował. 

 

 

                                                           
3
 KKK, 1822-1829 



To jest "prawo miłości" (por. 

Rz 13,8-10: " Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem 

miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 

kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego 

swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest 

doskonałym wypełnieniem Prawa. "; 

Jk 2,8: " Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz 

miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie."), w którym streszcza się 

wola Ojca i które ma prowadzić Kościół
4
. 

 

[13,35]  Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie 

się wzajemnie miłowali.  
 

Jezus wskazuje tę radykalną samoofiarowującą się miłość jako cechę, która określa 

Jego uczniów. Taki rodzaj czynnej miłości jest całkowitą nowością. 

Działanie Jezusa objawia Ojca i Jego samego jako Syna (5,36) - i tak samo dzięki 

wzajemnej miłości uczniów wszyscy poznają, że należą oni do Jezusa. 

Podobnie Jezus mówi w Mt 5,16: "Tak niech świeci wasze światło przed 

ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest 

w niebie". 

Miłość Jezusa na krzyżu to nie tylko przykład, lecz także                

niewyczerpane źródło miłości dane uczniom. 

W Katechizmie czytamy: "Zachowanie przykazania Pana nie może polegać tylko na 

zewnętrznym naśladowaniu Bożego wzoru. Chodzi o żywe i pochodzące <z głębi 

serca> uczestniczenie w świętości, miłosierdziu i miłości naszego Boga" (2842). 

Przez swoje pełne miłości działania, poruszane miłością samego Jezusa dla 

uczniów, oni sami stają się żywym świadectwem miłości Ojca, miłości objawionej na 

krzyżu Jezusa i działającej w nich. 

 

[13,36]  Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu 

Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz.  

 

Motyw przewijający się przez rozdziały trzynasty i czternasty to uczeń, który pyta,          

i Jezus, który odpowiada, objaśniając dotychczasowe nauczanie i wprowadzając nowe 

treści (13, 25.36; 14,5.8.22). 

                                                           
4
 KKK, 787, 2822 



Najpierw Umiłowany Uczeń pytał Jezusa o zdrajcę (13,25), teraz Piotr pyta:  

Panie, dokąd idziesz?, nie wiedząc, że Jezus idzie do Ojca. 

Jezus odpowiada, że Piotr nie może pójść teraz za Nim, ale dodaje, że będzie mógł 

to zrobić później (por. 13.17). 

Jezus musi iść do Ojca jako pierwszy, aby inni mogli pójść do Ojca przez Niego. 

 

[13,37-38]   Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za 

Tobą? życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje oddasz 

za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy 

razy się Mnie wyprzesz. 

 

U synoptyków Piotr twierdzi stanowczo, że nie opuści Jezusa jak inni (Mk 14,27-

31; Łk 22,31-34). 

Tutaj Piotr, nie wiedząc nawet, dokąd Jezus idzie, równie stanowczo stwierdza, że 

pójdzie za Nim. Deklaruje nawet gotowość oddania za Jezusa życia (Mt 26,35;                 

Mk 14,31), a język jego wypowiedzi przywołuje metaforę dobrego pasterza                   

(J 10, 15.17-18). 

Pytanie retoryczne, które zadaje Piotrowi Jezus, każe wątpić w tę pełną dobrej woli, 

ale i nadmiernej pewności siebie deklarację. 

Jezus pyta: Życie swoje oddasz za Mnie?, a potem uroczyście ogłasza:  

Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz. 

Piotr nie może pójść teraz za Jezusem, a zanim nastanie poranek kolejnego dnia, 

wyraźnie odmówi towarzyszenia Mu. 

 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 
 

Przykazanie nowe 
 

Oto nowe przykazanie dał nam Chrystus, abyśmy się wzajemnie miłowali, 

jako On nas umiłował (J 13, 34nn).  



Ta miłość odnawia nas, abyśmy byli nowymi ludźmi, dziedzicami Nowego 

Testamentu,  piewcami nowej pieśni.  

Ta miłość, najdrożsi bracia, odnowiła niegdyś sprawiedliwych patriarchów i 

proroków, a potem błogosławionych apostołów; ona i teraz odnawia ludy całego 

rodzaju ludzkiego, który jest rozproszony po całym okręgu ziemi;  

czyni i gromadzi lud nowy, ciało nowo zaślubionej oblubienicy Jednorodzonego 

Syna Boga, o której powiedziano w Pieśni na Pieśniami: „Kim jest owa, która 

występuje wybielona” (Pnp 8, 5) – oczywiście wybielona, bo odnowiona; a czym, jeśli 

nie nowym przykazaniem?  

Toteż wzajemnie troszczą się o siebie jej członki: „A jeśli cierpi jeden członek, 

wszystkie członki z nim cierpią. I jeśli jeden członek czci doznaje, wszystkie członki 

się z nim radują” (1 Kor 12, 26).  

Słyszą bowiem i zachowują: „Przykazanie nowe dałem wam, abyście się 

wzajemnie miłowali” – nie, jak kochają się ci, którzy się wzajemnie psują; nie, jak 

kochają się ludzie, ponieważ są ludźmi, lecz że się miłują, bo są bogami i wszyscy 

synami Najwyższego (Ps 82 [81], 6); aby stać się braćmi Jednorodzonego Syna, miłują 

się wzajemnie tą miłością, jaką nas sam umiłował, aby doprowadzić do nowego celu, 

który im wystarczy, gdzie zostanie nasycone ich pragnienie dobrami (Ps 103 [102], 5).  

Wtedy bowiem niczego pragnieniu nie zabraknie, gdy Bóg będzie wszystkim we 

wszystkich (1 Kor 15, 28).  

Taki cel nie ma końca. Nikt nie umiera, kto dla świata umiera, nie w znaczeniu 

zwykłej śmierci, przy której dusza opuszcza ciało, lecz śmiercią wybranych, u których 

choć dusza jeszcze pozostaje w tym śmiertelnym ciele, serce wzwyż się kieruje.  

O takiej śmierci mówi apostoł: „Jesteście bowiem umarłymi i życie wasze ukryte 

jest   z Chrystusem w Bogu” (Kol 3, 3).  

Może dlatego właśnie powiedziano: „Mocna jest jak śmierć miłość” (Pnp 8, 6).  

Ta miłość bowiem sprawia, że pozostając jeszcze w tym skazitelnym ciele, umieramy 

dla świata, a nasze życie z Chrystusem w Bogu jest ukryte; co więcej, sama miłość jest 

naszą śmiercią dla ciała, a życiem w Bogu. Jeśli umieramy wtedy, gdy dusza opuści 

ciało, to czyż nie ma śmierci również wtedy, gdy nasza miłość wyjdzie ze świata?  

„Mocna jest jak śmierć miłość”. Co jest mocniejsze od tego, co pokonuje świat? 

 

Nic sądźcie też, bracia moi, iż gdy Pan mówi: „Przykazanie nowe daję wam, 

abyście się wzajemnie miłowali”, zostaje pominięte owo największe przykazanie, 

abyście miłowali „Pana Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze 



wszystkiej myśli swojej”, jakby się wydawało, że to opuszczono, bo powiedziano 

tylko, „abyście się wzajemnie miłowali”.  

Było to związane z tym, co należy do innego przykazania, które mówi:  

„Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Na tych dwóch 

przykazaniach całe Prawo zawisło i prorocy” (Mt 22, 37–40).  

Jednak ci, którzy dobrze rozumieją, w jednym z tych przykazań znajdują obydwa.                

Kto bowiem kocha Boga, nie może gardzić tym, który nakazuje miłość bliźniego, to 

czyż nie kocha w nim i Boga? Ta miłość jest odrębna od wszelkiej światowej miłości, 

którą Pan rozróżnił, dodając: „Jakom was umiłował”.  

Co bowiem, jeśli nie Boga w nas ukochał? Nie jakobyśmy Go już mieli, lecz abyśmy 

Go osiągnęli i żeby zaprowadził nas tam, gdzie Bóg ma być wszystkim we wszystkich.  

 

Podobnie o lekarzu słusznie się mówi, że chorych miłuje. Ale w nich kocha chyba 

nie chorobę, lecz zdrowie, które oczywiście chce przywrócić, jeśli przyszedł wypędzić 

chorobę. Tak i my winniśmy się wzajemnie miłować, abyśmy mogli – na ile zdołamy – 

staraniem się o miłość wzajemną pociągnąć Boga, aby był z nami.  

Tę miłość daje nam Ten, który mówi: „Ja was umiłowałem, abyście się i wy 

wzajemnie miłowali”. Dlatego więc nas ukochał, abyśmy miłowali się nawzajem; 

miłując nas, użycza nam tego, iż wzajemną miłością wiążemy się ze sobą, a przez 

złączenie tym słodkim węzłem mamy się stać członkami tak dostojnej Głowy.  

„Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie 

jedni ku drugim”.  

Jakby powiedział: inne dary mają z wami i ci, którzy nie należą do Mnie; nie tylko 

naturę, życie, zmysły, rozum i to zdrowie, które jest wspólne ludziom i zwierzętom, a 

nawet dar języków, tajemnice proroctwa, wiedzę, wiarę, rozdawanie swych rzeczy 

ubogim, a nawet ciało swoje gotowi są wydać na spalenie, ale ponieważ nie mają 

miłości, są jakby cymbał brzmiący, są niczym, nic im nie pomoże (1 Kor 13, 1nn). 

 A więc nie po owych, chociaż dobrych moich darach, które mogą mieć i ci, którzy 

nie są moimi uczniami, lecz „po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli 

miłość mieć będziecie jedni ku drugim”.  

 

 Do Diogneta 
 

Łaskawość Boga 

Jeśli ty także pałasz pragnieniem tej wiary i otrzymasz ją, poznasz najpierw 

łaskawość Boga, Bóg bowiem umiłował ludzi, dla których stworzył świat;  



 im poddał wszystko, co istnieje na świecie,  

 im dał myśl, rozum, którym pozwolił ku Niemu podnosić oczy;  

 ich ukształtował na swój obraz, do nich posłał swego Syna jednorodzonego,  

 im przyobiecał królestwo niebieskie i da je tym, którzy Go umiłowali.  

Gdy to poznasz, jaką radością – sądzisz – będziesz napełniony? Albo w jaki sposób 

będziesz miłował Tego, który cię tak umiłował? 

Jeśli zaś Go umiłujesz, staniesz się naśladowcą Jego łaskawości. A nie dziw się, że 

człowiek może być naśladowcą Boga. Może, gdy On chce. Nie to bowiem czyni 

człowieka szczęśliwym, gdy dzierży władzę nad bliźnimi, ani gdy chce zwyciężyć 

słabszych lub być bogatym i gwałt zadawać niższym; i nikt w tym nie może Boga na-

śladować, bo i majestat Boga nie polega na tych rzeczach.  

Lecz  

 kto bierze na ramiona brzemię bliźniego,  

 kto chce rzeczami, których ma więcej, obdarzyć jak dobrodziej drugiego, 

który ma mniej,  

 kto daje potrzebującym z tego, co otrzymał od Boga,  

ten    staje się Bogiem dla przyjmujących; ten jest naśladowcą Boga. 

 
 

Bp Grzegorz Ryś - "Moc Słowa" 

"Jezusowe przykazanie" 

 

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 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" kochać, a nawet nie ma się na to najmniejszej "ochoty". Każdy 

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 ... 

 

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. 



 

 

 

Dzieje młodego Kościoła- Dz 14,21-27 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 
 

Jak buduje się Kościół? W najgłębszej istocie to proste: apostołowie 

głoszą Ewangelię, przechodząc z miasta do miasta 

 

 MISJA PAWŁA 
 

W zeszłym tygodniu czytaliśmy fragmenty 13 rozdziału Dziejów Apostolskich. 

Tym razem będzie to końcówka rozdziału 14. Wciąż zatem czytamy fragmenty dzieła 

św. Łukasza, które dotyczy misji św. Pawła. 

 Samo powołanie Pawła jest opisane w rozdziale 9. Od rozdziału 13 rozpoczyna się 

opis misji Pawła. Pozostanie on głównym bohaterem już do końca Dziejów 

Apostolskich. 

 

 ROZDZIAŁ 14 

 

Po opisanych w zeszłym tygodniu wydarzeniach w Antiochii Pizydyjskiej Łukasz 

relacjonuje ewangelizację Ikonium, Listry i Derbe. Wszędzie powtarza się ten sam 

scenariusz: apostołowie głoszą Ewangelię, głoszeniu często towarzyszą znaki i cuda 

(zob. Dz 14,3; 14,8–10), nawracają się wielkie rzesze Żydów i pogan (zob. Dz 14,1), 

przeciwstawiają się temu inni Żydzi (zob. Dz 14,4) – zwłaszcza uczeni w Piśmie. 

Dochodzi do prześladowań (zob. Dz 14,5; 14,19–20). 

 ZWROT KU POGANOM 

 

Fragment, który usłyszymy w pierwszym czytaniu, to pewnego rodzaju 

sprawozdanie z działalności ewangelizacyjnej w kilku miastach. Mówi ono 

jednocześnie o budowaniu i umacnianiu „gmin”, pierwotnych wspólnot 

chrześcijańskich. 



Wszędzie tam Apostołowie głosili Ewangelię, umacniali duszę uczniów i – 

znaczący szczegół – ustanawiali starszych. 

Najważniejsze cytaty: 

 Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, 

umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze 

 ... w każdymKościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych 

 

Translator 

 
• …bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14,22)  

 

    Nam, gr. dei. Tym samym słowem Jezus opisywał konieczność swojej drogi 

krzyża, która prowadzi do zmartwychwstania, gdy mówił: …że Syn Człowieczy musi 

wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w 

Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie (Mk 8,31). 

 

Biblijny insider 

   

 ... zachęcając do wytrwania w wierze ... 

 

Uczniowie Jezusa po Jego śmierci i zmartwychwstaniu spotykają się razem i trwają 

we wspólnocie (zob. Dz 1,13–14; 2,43–47). To nie dzieło przypadku ani manipulacji. 

Wspólnota uczniów był wolą i pragnieniem Mistrza.  Wkrótce po wstąpieniu Jezusa 

do Ojca zaczyna się ona rozrastać. 

 Ten proces, któremu towarzyszy wylanie Ducha Świętego, Ducha 

Zmartwychwstałego, opisują dzisiejsze Dzieje Apostolskie. Uczniowie Jezusa 

wyruszają z Antiochii, miasta w Azji Mniejszej, które wówczas było jednym z 

największych i najprężniejszych ośrodków chrześcijańskich (zob. CZY WIESZ, ŻE). 

Wyruszają, aby głosić Ewangelię i zakładać wspólnoty w pobliskich miejscowościach. 

 

 

 



... przez wiele ucisków ... 

Apostołowie umacniają uczniów i pomagają im wytrwać w wierze pośród 

prześladowań. Ucisk (gr. thlipsis) to naturalna droga chrześcijanina, na której 

wypróbowana zostaje jego wiara. W ten sposób naśladujemy także Chrystusa.  

Właśnie dlatego apostołowie stwierdzają, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść 

do królestwa Bożego. 

Próby i cierpienia nie są zsyłane przez Boga. Tylko włączone w Boży plan 

nabierają sensu, prowadzą do głębszej wiary i miłości, a ostatecznie do królestwa 

Bożego. 

... ustanowili im starszych ... 

Podczas swojej wyprawy misyjnej w latach 45–46 apostołowie tworzą także 

struktury Kościoła: ustanawiają „starszych”, odpowiedzialnych za wspólnoty, 

wkładając na nich ręce. Struktury i hierarchia nie są zewnętrznym dodatkiem do 

Kościoła, lecz efektem postu i modlitwy, dziełem i darem Ducha (oznacza to gest 

włożenia rąk). Bez nich wspólnota nie może istnieć. Do ich ustanowienia, jak pisze 

autor Dziejów, przeznaczył Pawła i Barnabę sam Bóg. 

Nic dziwnego zatem, że już na wczesnym etapie głoszenia Ewangelii pojawiają się 

struktury Kościoła. W Liście do Filipian mamy już wymienionych biskupów                     

i diakonów (zob. Flp 1,1), w Listach Pasterskich pojawiają się biskupi, prezbiterzy                

i diakoni. Wiara w Zmartwychwstałego potrzebuje wspólnoty jako miejsca, gdzie 

wzrasta się w wierze i skutecznie głosi Ewangelię. 

 

CZY WIESZ, ŻE 

 

Antiochia, z której na misję wysłani zostają Paweł i Barnaba, to trzecie największe 

miasto imperium rzymskiego (około stu tysięcy mieszkańców w 100 r. naszej ery, 

większe są tylko Rzym i Aleksandria). Jej populację tworzyli Macedończycy, 

Ateńczycy, Żydzi i rodzimi Syryjczycy. 

 Łukasz w swym dziele przypisuje założenie Kościoła w Antiochii „pewnym 

ludziom z Cypru i Cyreny, którzy przybywszy do Antiochii, przemawiali do Greków 

(por. Dz 11,20). W Antiochii uczniowie Jezusa zostali po raz pierwszy nazwani 

„chrześcijanami”. To baza operacyjna Pawła i Barnaby. 

 

 



I czytanie :      Dz 14, 21-27 

 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili 

do Listry, do Ikonium i do Antiochii, Umacniając dusze uczniów, zachęcając do 

wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa 

Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im 

starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię              

i przybyli do Pamfilii.  Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do 

Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które 

wykonali.  Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele 

Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Bazyli Wielki  

 

Przyjąć i wypełniać przykazania Boże 

 

Rozdział 5. O tym, że naukę o przykazaniach Pana należy przyjąć jako 

zapewniającą nam życie wieczne i królestwo niebios i winniśmy żarliwie ją wypełniać, 

nawet jeśli wydaje się trudna. 

 Z Ewangelii św. Jana: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha 

słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie 

idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia” (5, 24). 

 Z Dziejów Apostolskich: „W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali 

wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, 

umacniając dusze uczniów do wytrwania w wierze, bo przez wiele 

ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (14, 21n). 

 

 

 

 



 św. Ambroży  

 

Przez wiele utrapień trzeba wejść do królestwa Bożego 

 

Dlaczego grzesznicy opływają w dostatki i bogactwa, ciągle ucztują, nie znają 

smutku i żałoby, sprawiedliwi zaś żyją w biedzie i ubolewają nad stratą żon i dzieci.  

Wystarczającą odpowiedzią na to pytanie powinna być owa ewangeliczna 

przypowieść: Bogacz przyodziewał się w bisior i purpurę i codziennie urządzał 

wystawne uczty, biedak zaś cały pokryty wrzodami zbierał resztki z jego stołu.                  

Po śmierci zaś obu biedak zażywał spokoju na łonie Abrahama, bogacz zaś cierpiał 

męki (Łk 16, 22).  

Czy z tego nie wynika jasno, że zależnie od zasług czeka nas po śmierci nagroda 

lub kara. A ponieważ walka wymaga trudu, słuszne jest, by po niej jednych czekało 

zwycięstwo, drugich hańba.  

 Czy wręcza się komu palmę lub ofiarowuje wieniec przed ukończeniem 

biegu?  

Słusznie mówi św. Paweł: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, 

wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który 

mi odda Pan w owym dniu, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, 

którzy umiłowali pojawienie się Jego” (Tm 4, 7).  

„W owym dniu odda” – powiada, nie tutaj i teraz. Tu zaś walczył jak dobry 

zapaśnik wśród trudności, niebezpieczeństw podczas rozbicia się okrętu; wiedział 

bowiem, że przez wiele utrapień trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14, 22).  

Nikt więc nie może otrzymać nagrody, jeśli nie będzie walczył przepisowo; i nie ma 

chlubnego zwycięstwa bez mozolnej walki.  

 


