
   

 

VI Niedziela Wielkanocna  22 V 2022 
 

 

J 14, 23-29 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 

moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego 

przebywać.  Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą 

słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.  To wam powiedziałem 

przebywając wśród was.  

 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.             

 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 

Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: 

Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście 

się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o 

tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krąg Biblijny  nr 39 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

każdego!   SP i LO im. św. Jana Pawła II                                

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



"Ewangelia według Jana"                                                              
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Francis Martin, William M. Wright IV.  Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

Poznać miłość Jezusa do Ojca (J 14, 25-31) 

 

ST: Iz 52,7-10; 54,10-13; Jr 33,6-9 

NT: Kol 3,12-17; 1 J 4,16-21 

KKK: Duch objawia Ojca i Syna, 243-244; życie Chrystusa jako ofiara złożona 

Ojcu, 606; Duch Święty i Kościół, 737 

Lekcjonarz: szósta niedziela Okresu Wielkanocnego (rok C) 

 

[14,25-26] To wam powiedziałem przebywając wśród was.                               

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.  
 

W swojej Mowie Pożegnalnej Jezus zapowiada, co spotka Jego uczniów (13,19; 

14,29; 16,1.4). 

Właśnie powiedział im o tym, co zostanie objawione przez Jego 

zmartwychwstanie, włączając w to przyszłą aktywność nauczycielską Ducha 

Świętego. 

Ojciec posłał Syna, na którego zstąpił Duch Święty (1,32-33), i tak samo pośle 

Ducha w imieniu Jezusa i na jego prośbę (14,16). 

Duch Święty, który zamieszka w uczniach Jezusa, On was wszystkiego nauczy                   

i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 

W Ewangelii kilkakrotnie zostaje powiedziane, że uczniowie, już po 

zmartwychwstaniu Jezusa, przypomnieli sobie wydarzenia z czasu Jego publicznej 

działalności (2,17.22; 12,16). 

Tak jak sugeruje wers 14,26; ich pamięć o działalności Jezusa jest uzależniona od 

Ducha Świętego. 

To nie jest po prostu przypomnienie sobie przeszłości; to także głębsze zrozumienie 

Jezusa i Jego dzieła - duchowe zrozumienie - które uczniowie otrzymają od Ducha. 



Duch Święty prowadzi ich do głębszego zrozumienia tajemnicy Jezusa i sprawia, że 

ona w nas ożywa
1
. 

 

 

Żywa tradycja: Święta Teresa z Avila o duszy jako domu Ojca 

Święta Teresa z Avila należy do grona największych nauczycieli Kościoła, 

zwłaszcza w materii życia duchowego. W Zamku wewnętrznym rozwija obraz wielu 

pokoi w domu Ojca (J 14,2.23), aby opowiedzieć o duszy, w której przebywa Bóg: 

 "Przyszło mi to, co teraz powodem, aby rozpocząć od czegoś, na czym można się 

oprzeć: to znaczy od uważania naszej duszy za zamek, cały z jednego diamentu lub 

bardzo przezroczystego kryształu, gdzie jest wiele pokoi, tak jak w niebie jest wiele 

mieszkań.  

Jeśli bowiem dobrze się nad tym zastanowimy - siostry - to dusza sprawiedliwego 

nie jest niczym innym, jak rajem, gdzie On - jak mówi - ma swoje rozkosze. A zatem, 

jakiż - w naszym mniemaniu - ma być ten pokój, gdzie rozkoszuje się król tak potężny, 

tak mądry, tak nieskalany, tak pełen wszelkich dóbr?  

Ja nie znajduję niczego, z czym [można by] porównać to wielkie piękno duszy i jej 

wielką pojemność "
2
. 

 

 

[14,27]   Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje 

świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.  
 

Jedną z obietnic Jezusa (14,18-24) jest obietnica Jego pokoju. 

Za tym słowem kryje się biblijna obietnica shalom (pokoju, dobrobytu, 

praworządności), błogosławieństwo pojednania, które Bóg obiecał zesłać na swój lud 

w eschatologicznym akcie zbawienia (Iz 52,7; 54,10-13; Jr 33,6-9; Za 9,10). 

Pokój Jezusa jest owocem więzi łączącej Go z Ojcem, w którą włącza On swoich 

uczniów. Ten nadprzyrodzony pokój wypływa z totalnej miłości do Ojca i dlatego nie 

jest taki, jak ten, który daje odrzucający Boga świat. 

Powtarzając słowa umocnienia (14,1), Jezus wzywa uczniów do pewnej ufności 

wiary, obiecuje im pokój, który płynie z posłuszeństwa Ojcu i z poznania Jego miłości. 

                                                           
1
 KKK, 243-244, 737 

2
 Św. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny (1.1.1), Flos Carmeli, Poznań 2009, s. 35-36 



Możemy zobaczyć spełnienie się tej obietnicy w konkretnym ewangelicznym 

wydarzeniu: wieczorem, w niedzielę wielkanocną, gdy zmartwychwstały Jezus 

obdarzył uczniów swoim pokojem i tak usunął ich lęk (20,19; zob. 20,26; 1 J 4,18). 

Paweł podobnie wzywa swoich czytelników:  

"A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy" (Kol 3,15). 

 

 

[14,28-29]  Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów 

do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo 

Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to 

nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. 

 

Jezus dalej pociesza swoich wystraszonych uczniów, obiecując im: przyjdę znów 

do was. 

Powróci nie tylko po swoim zmartwychwstaniu, nie tylko w paruzji, lecz także w 

tych dniach - dzięki Duchowi Świętemu. 

Choć może to okazać się dla nich bardzo trudne, uczniowie powinni się 

rozradować, że Jezus idzie do Ojca. 

Ojciec jest większy od Jezusa w Jego śmiertelnym człowieczeństwie, ale w 

zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu człowieczeństwo Jezusa zostanie przez Ojca 

otoczone chwałą i stanie się "większe" (zob. 14,12). 

Wejście Jezusa do niebiańskiej chwały umożliwi zbawienie i życie z Ojcem, 

zbawienie i życie będą dostępne dla ludzkości (Dz 2,33). 

Jezus zapowiada owe sprawy z wyprzedzeniem, kiedy zatem nastąpią, uczniowie 

będą mogli w Niego uwierzyć, uwierzyć, że On jest obecny w Ojcu i " [o Nim] 

pouczył" (1,18). 

 

[14,30]  Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego 

świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.  
 

Zostało już niewiele czasu, Jezus krótko jeszcze będzie przebywać z uczniami                 

w ziemski sposób, nadchodzi bowiem władca tego świata, diabeł. 

Szatan wziął w posiadanie Judasza, który wyszedł w ciemność (13,30) i pojawi się 

dopiero na czele oddziału reprezentującego całą grzeszną ludzkość, wrogą Jezusowi. 

 

 



Ale szatan, jako istota stworzona, nie ma nic wspólnego z Jezusem
3
, wcielonym 

Słowem,  

 przez które powstało wszelkie stworzenie (1,3),  

 w którym nie ma grzechu (8,46) i  

 które posiada niepodlegającą nikomu i niczemu władzę nad swoją męką 

(13,1-3). 

 

[14,31]  Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak 

Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!  
 

W obliczu nadchodzącej męki Jezus głosi: niech świat się dowie, że Ja miłuję 

Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. 

Krzyż objawia głębię Jezusowej miłości do Ojca, tak mocnej, że Syn dobrowolnie 

przyjmuje okrutną śmierć na krzyżu, aby dopełnić Ojcowskiego dzieła zbawienia. 

Miłość uczniów do Jezusa objawia się w ich posłuszeństwie Jego przykazaniom 

(14,15.21), podobnie jak miłość Jezusa do Ojca objawia się w tym, że Syn, posłuszny 

nakazowi Ojca, oddał życie dla zbawienia świata (10,17-18)
4
. 

Dlatego Jezus ponagla swoich uczniów: Wstańcie, idźmy stąd! - czas wyruszyć 

na krzyż, gdzie Jego miłość stanie się widoczna dla oczu całego świata. 

 

 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Grzegorz Wielki 
 

Bóg Pocieszyciel przybywa do serca 
 

Duch Święty jest miłością. Toteż Jan mówi: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8). Kto 

więc całą duszą Boga pragnie, z pewnością już ma Tego, kogo miłuje. Nie mógłby 

bowiem kochać Boga, gdyby nie miał Tego, kogo miłuje. Lecz oto, gdyby każdego z 

was zapytać, czy miłuje Boga, powiedziałby z całą ufnością i spokojem ducha: miłuję.  

                                                           
3
 Przekład tej części wersetu 14,30 podany jest tu za Edycją Św. Pawła 2009, w wersji Komentarza brzmi on: 

"has no powerover Jezus" (nie ma żadnej mocy/władzy nad Jezusem) - przyp. tłum. 
4
 KKK, 606 



Na początku jednak czytanej Ewangelii słyszeliście słowa Prawdy:  

„Jeśli kto Mnie miłuje, przestrzega nauki mojej” (J 14, 23nn).  

Dowodem więc miłości jest okazanie jej czynem. Toteż w swym liście Jan pisze:  

„Kto mówi: miłuję Boga, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest”                

(1 J 4, 20). Prawdziwie bowiem kochamy Boga, gdy dla zachowania Jego przykazań 

tłumimy nasze żądze. Kto zaś kieruje się niedozwolonymi pragnieniami, z pewnością 

Boga nie kocha, bo sprzeciwia się Jego woli.  

„I Ojciec mój miłuje, i przyjdziemy do Niego, i przebywać u Niego 

będziemy”. Pomyślcie, najdrożsi bracia, jak wielkim jest zaszczytem gościć w swoim 

sercu przybyłego Boga. Z pewnością gdyby do naszego domu miał przybyć jakiś 

bogaty, potężny przyjaciel, to z wielkim pośpiechem oczyszczono by cały dom, aby 

przypadkiem nie znalazło się coś, co mogłoby urazić oczy przyjaciela. Kto 

przygotowuje dla Boga dom swego serca, niechaj więc usunie brud złego czynu.  

Lecz zwróćcie uwagę na to, co mówi Prawda: „Przyjdziemy do niego i u niego 

przebywać będziemy”. Do niektórych bowiem serc Bóg przychodzi, lecz w nich nie 

zamieszkuje: choć dzięki skrusze otrzymują łaskę Boga, jednak w czasie pokuty 

zapominają o tym, co ich do skruchy pobudziło, i powracają do grzechów, jakby ich 

wcale nie opłakiwali.  

Kto więc Boga prawdziwie kocha i zachowuje Jego przykazania, do tego serca Bóg 

przychodzi i w nim zamieszkuje: tak miłość Boga przenika człowieka, że w czasie 

pokuty nie odstępuje on od tej miłości. Tak więc prawdziwie kocha ten, czyje serce nie 

zostało zwyciężone przez danie przyzwolenia na grzeszne upodobanie. O tyle bowiem 

odłącza się od najwyższej miłości, o ile ma upodobanie w rzeczach niskich.  

Toteż jeszcze dodano: „Kto nie miłuje Mnie, nauki mojej nie przestrzega”.  

Wejdźcie więc, bracia moi, w siebie i zbadajcie się, czy prawdziwie Boga kochacie. 

Niechaj nikt sobie nie wierzy, gdy duch mu odpowiada bez potwierdzenia tego 

czynami. Co do kochania Stwórcy trzeba zbadać język, ducha i życie. Kochanie Boga 

nigdy nie próżnuje. Jeśli jest, czyni wielkie rzeczy; jeśli zaś nie chce działać, nie jest 

miłością...  

„To wam powiedziałem, wśród was przebywając”. Gdy miał już apostołów 

opuścić, nim jeszcze wstąpił do nieba, dał im obietnicę tymi słowami: „A oto Ja jestem 

po wszystkie dni aż do skończenia świata”.  

Słowo Wcielone i pozostaje, i odchodzi: odchodzi ciałem, pozostaje Bóstwem. Pan 

oświadcza, iż pozostaje z nimi po wniebowstąpieniu niewidzialnie. Ten bowiem, który 

niewidzialną mocą zawsze wśród nich był obecny, teraz już odszedł w swej cielesnej 

postaci... 



Duch zwany jest Pocieszycielem, ponieważ pociesza ducha tych, którzy 

smucą się  z powodu grzechów popełnionych, dając im nadzieję przebaczenia, usuwając 

zmartwienie.  

Słusznie o Nim powiedziano: „On was wszystkiego nauczy”.  

Jeżeli bowiem Duch Święty nie jest obecny w sercu słuchającego, daremna jest praca 

tego, który naucza. Niechaj więc nikt nauczającemu nie przypisuje tego, co z ust jego 

rozumie; gdyby bowiem nie było wewnątrz Tego, który naucza, to język zewnętrznie 

uczącego daremnie by pracował.  

Oto wszyscy jednakowo słyszycie jeden i ten sam głos mówiącego, a jednak myśli 

słyszanego słowa nie pojmujecie tak samo.  

 Skoro więc głos się nie różni, dlaczego różnie go rozumiecie w sercach 

waszych?  

Czyż nie z tego powodu, że poza tym, do czego głos mówiącego ogólnie zachęca, 

jest jeszcze wewnętrzny Nauczyciel, który w szczególny sposób kogoś naucza, jak 

należy rozumieć słyszane słowa?... 

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”. Tu zostawiam, tam daję. 

Zostawiam go tym, którzy ze Mną idą, daję tym, którzy doszli. 

 

 Św. Augustyn 
 

Prawdziwy pokój 
 

Tak tedy  

 pokój ciała jest uporządkowanym układem jego części;  

 pokój duszy nierozumnej – uporządkowaną spokojnością jej pożądań;  

 pokój duszy rozumnej – uporządkowaną zgodnością poznawania i 

działania;  

 pokój między ciałem a duszą – uporządkowanym życiem i zdrowiem 

żyjącej istoty;  

 pokój między śmiertelnym człowiekiem a Bogiem – uporządkowanym 

posłuchem w wierze rządzonym przez prawo wieczne;  

 pokój pomiędzy ludźmi – uporządkowaną ich zgodą;  



 pokój domu – uporządkowaną zgodą jego mieszkańców co do 

rozkazywania                     i posłuchu;  

 pokój państwa – uporządkowaną zgodą obywateli co do rozkazywania i 

posłuchu;  

 pokój państwa niebieskiego – społecznością doskonale uporządkowaną                                   

i doskonale zgodną co do radowania się z Bogiem tudzież wzajemnego 

radowania się z sobą w Bogu;  

 pokój wszechrzeczy – spokojnością porządku.  

Porządek zaś jest rozmieszczeniem równych i nierównych rzeczy z 

wyznaczeniem dla każdej z nich miejsca.  

 
 

Abp Grzegorz Ryś - "Moc Wiary" 

"Źródło" 

 
Siódmy rozdział Ewangelii wg św. Jana łączy początek i koniec Jezusowego 

wystąpienia w Jerozolimie na Święcie Namiotów:  

Tymczasem dopiero w połowie świąt przybył Jezus do Świątyni i 

nauczał. Żydzi zdumiewali się mówiąc: W jaki sposób zna On Pisma, skoro się 

nie uczył? Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, 

który Mnie posłał.  Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od 

Boga, czy też Ja mówię od siebie samego. (...) 

 W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, 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 7,14-17. 37-39) 

Tekst, który  -  wedle rozeznania Karmelu - pozwala choć trochę rozszyfrować 

tajemnicę wiary i świętości Teresy Wielkiej.  

To znaczy pozwala zapytać:  

 Co to znaczy być "od Jezusa"?  

 Kiedy człowiek jest/staje się "od Jezusa"?  

 Kiedy jest "Jezusowy? 

Najpierw wtedy, gdy przyjmuje od Jezusa Słowo. 



Nie, nie chodzi tylko o to, że czytam Pismo. Chodzi o to, że w trakcie lektury ono 

staje się dla mnie Słowem od Pana - Słowem, które zdumiewa, które nie jest jedynie 

wyuczoną lekcją - Słowem, za którym rozpoznaję Autorytet Boga. 

"Wiara rodzi się ze słuchania". Nigdy nie dość przypominania tej zasady - wiara 

chrześcijańska jest odpowiedzią na Słowo. Słowo to pierwszy dar Jezusa. 

Nie ostatni, a nawet nie wystarczający. 

Pomaga to odkryć druga część tekstu: "kto jest spragniony, a wierzy we Mnie - 

niech przyjdzie do Mnie i pije!". O jakie pragnienie czy pragnienia chodzi? 

Ludzkie pragnienia są rozliczne i z pewnością bardzo indywidualne.  

 Ale czy nie chodzi tu także o te pragnienia, które obudziły się w nas                           

w spotkaniu ze Słowem? 

Słowo otwiera przecież przed nami fascynującą perspektywę. Proponowany przez 

Słowo sposób życia niesie ze sobą niesamowitą wręcz moc perswazji i atrakcyjności. 

Kiedy słyszę od Jezusa:  

"Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 

błogosławcie tych, którzy was przeklinają (...).  

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie 

sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam 

odpuszczone"  

- kiedy słyszę Jezusa wypowiadającego te i podobne Słowoa, nie tylko wiem, że "ma 

rację"; rodzi się we mnie pragnienie, by tak właśnie żyć. 

A zaraz potem przekonanie (oparte na wielokrotnym doświadczeniu), że ... nie 

potrafię. 

Nie umiem w ten sposób. To ponad moje siły. "Tak się nie da!" 

 Prawda. I właśnie dlatego ów drugi dar Jezusa - Duch Święty. 

By być "od Jezusa", nie wystarczy wziąć od Niego  Słowo; trzeba jeszcze wziąć 

Ducha Świętego, w którym staje się możliwe wypełnienie Słowa. 

 Od Niego zależy zresztą także zrozumienie tego Słowa, a nawet przynaglenie, 

by po Nie sięgnąć. 

 Od Niego zależy pierwsza nasza odpowiedź na Słowo, jaką jest modlitwa.  

 I od Niego zależy przełożenie Słowa na działanie - na czyn.  

Bo to Duch jest Dokonawcą wcielenia Słowa! 

Ważne jest także i to, że owo przyjęcie Ducha (podobnie zresztą jak Słowa) nie jest 

czynnością jednorazową. 



W "ofercie"  Jezusa Duch jest przyrównany do wody żywej - do strumienia.                    

Nie wystarczy człowiekowi napić się raz na całe życie. Nie chodzi także o to, by 

jednorazowo nabrał wody do wszystkich naczyń, jakie ma, a potem je po kolei 

opróżniał. Nie. 

 Duch chce być Wodą Żywą - ciągle świeżą, ciągle nową - właśnie w tej 

chwili wytryskającym strumieniem. Źródłem. 

Dziś otwórz Słowo. I dziś otwórz się na nowe, orzeźwiające doświadczenie Ducha.                

A będziesz "od Jezusa". 

 

 

 

 

Pierwszy sobór- Dz 15,1-2.22-29 

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

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

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 
 

Poznamy "dokument końcowy" Soboru w Jerozolimie. Apostołowie 

uznali, że wywodzący się z pogaństwa chrześcijanie nie muszą przestrzegać 

całego Prawa Mojżeszowego. 

 

 POGANIE I ZBAWIENIE 
 

Jednym z tematów obecnych w Dziejach Apostolskich – zarówno w pierwszej 

części, koncentrującej się wokół Piotra (Zob. Dz 1–12), jak i drugiej, wokół Pawła, 

jest kwestia zbawienia pogan. Wystarczy przypomnieć czytania sprzed kilku tygodni: 

spotkanie Piotra i Korneliusza (zob. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA) czy 

zwrot ku poganom podczas pobytu Pawła w Antiochii Pizydyjskiej (zob. IV 

NIEDZIELA WIELKANOCNA). 

To, co dla nas jest dziś niezrozumiałe, wówczas było powszechnym przekonaniem: 

zbawienie wiązało się z przynależnością do Narodu Wybranego.  

A co ze zbawieniem pogan? W jaki sposób mogą się oni stać częścią Izraela, by być 

zbawionymi? Jednym z nieodzownych warunków było zachowywanie praw czystości 

i obrzezanie. 

 



 SOBÓR W JEROZOLIMIE 

 

Wątpliwości narosły jeszcze bardziej po pojawieniu się chrześcijaństwa.  

Czy nawracający się i przyjmujący chrzest, stający się wyznawcami Jezusa 

poganie muszą poddać się również obrzezaniu, czyli niejako przyjąć również 

wiarę żydowską?  

Rozdział 15 Dziejów Apostolskich opisuje zgromadzenie Apostołów nazywane 

umownie Soborem w Jerozolimie. Istotnie, musieli podjąć tę może najważniejszą 

decyzję pierwszych lat istnienia Kościoła. Do Apostołów w Jerozolimie zostaje 

wysłana delegacja z Pawłem i Barnabą na czele, by u nich rozwiązać spór. 

 

 DOKUMENT KOŃCOWY 

 

Pierwsze czytanie składa się z dwóch części. 

Pierwsze dwa wersety opisują bezpośrednie przyczyny „zwołania Soboru”:  

w Antiochii przybysze z Judei nauczali pogan, że bez obrzezania nie mogą się 

zbawić. Byli to prawdopodobnie judeochrześcijanie, Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa 

i praktykowali Prawo. 

Czytanie pomija przebieg samego zgromadzenia apostołów w Jerozolimie. 

Poznamy natomiast jego konkluzję, tzn. „dokument końcowy, przygotowany na 

zebraniu i posłany do pogan list.  

Ogłasza on przełomową dla całego Kościoła decyzję:  

chrześcijanie pochodzący z pogaństwa nie są zobowiązani do 

przestrzegania całego Prawa Mojżeszowego.  

Mogą prowadzić życie w Ewangelii bez nakładania na nich przepisów Tory, poza 

najważniejszymi przykazaniami. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Postanowiliśmy bowiem ... nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, 

co konieczne 

 Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my 

 



LINKI 

 
• …Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił 

tym, którzy Mu są posłuszni (Dz 15,32)  

 

J 16,13: Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. 

Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam 

rzeczy przyszłe 

Biblijny insider 

   

 Zagrożona jedność 

 

Tak zwany Sobór Jerozolimski zebrał się ok. 51 r. w związku z poważnym 

pęknięciem wewnątrz Kościoła. Jak usłyszeliśmy w czytaniu, chrześcijanie 

pochodzenia żydowskiego chcieli narzucić swoim braciom pochodzenia pogańskiego 

żydowskie prawa. 

W końcu Jezus był żydowskim Mesjaszem. Aby uczestniczyć w zbawieniu, które 

przyniósł, wszyscy powinni stać się częścią narodu wybranego, zachowywać prawa 

czystości i obrzezania – argumentowali  

Przybysze – mówiąc o konieczności obrzezania – zburzyli pokój kościoła                        

w Antiochii. Składał się on w większości z nawróconych pogan, od których Paweł                 

i Barnaba nie wymagali zachowywania żydowskiego Prawa. Jedność Kościoła                       

i przyszłość pogan stanęły pod znakiem zapytania. 

 

 Kościół katolicki 

 

Po zaistniałym konflikcie kościół w Antiochii wysłał swoich przedstawicieli, Pawła 

i Barnabę, do Jerozolimy.  

Liderzy Kościoła w Jerozolimie podjęli decyzję, kierując się światłem Ducha, 

troską o jedność wspólnoty oraz względami praktycznymi. Jerozolima zaakceptowała 

fakt, że Paweł nie wymagał od pogan niczego więcej, jak tylko wiary w Chrystusa.  

On i Barnaba nie musieli poddawać nawróconych obrzezaniu. Niemniej jednak 

misjonarze judeochrześcijańscy byli wolni w praktykowaniu obrzezania konwertytów  



Porozumienie pokazuje ogromną otwartość i wyczucie czasu Kościoła –matki w 

Jerozolimie.  

Rodzi się Kościół powszechny (katolicki), otwarty na Izraela i pogan. 

 

 Zwyciężył Pokój 
 

Młody Kościół chrześcijański nie godzi się na ograniczenie wolności wierzących 

pogan. Pozwala chrześcijanom pochodzenia pogańskiego prowadzić życie w 

Ewangelii bez nakładania na nich przepisów Tory, poza najważniejszymi 

przykazaniami. 

Zwycięża duch Pokoju, który jest darem Zmartwychwstałego. W tym duchu ludzie 

nie walczą zacięcie o zwycięstwo swoich poglądów, lecz szukają rozwiązania 

problemów i dobra drugiego.  

Dar Pokoju czyni z kościoła chrześcijańskiego wspólnotę braci. 

 

I czytanie :      Dz 15,1-2.22-29 

 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie 

obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.                     

 Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, 

postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w 

sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. 

Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi 

przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do 

Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: 

Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego 

pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji.  Ponieważ dowiedzieliśmy się, że 

niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, 

siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i 

wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana 

naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, 

którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i 

my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co 

konieczne.  Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, 

co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. 

Bywajcie zdrowi!  

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Orygenes 

 

Prawo Boże i ludzkie 

 

Apostoł rzecze: „A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej 

pochwałę. Jest bowiem dla ciebie sługą Bożym ku dobremu. Gdybyś jednak 

czynił źle, lękaj się, bo nie próżno nosi miecz. Jest bowiem sługą Boga, mścicielem 

zagniewanym na tego, który czyni źle” (Rz 13, 3). 

W tej wypowiedzi apostoła porusza mnie to, że władzę świecką i ziemskiego 

sędziego nazywa sługą Bożym – i to nie jeden raz, lecz powtarza to po raz drugi i 

trzeci.  

Chciałbym więc zastanowić się, w jaki sposób ziemski sędzia może być sługą 

Bożym.  

W Dziejach Apostolskich znajdujemy zapis mówiący o tym, że zebrawszy się 

razem, apostołowie ustanowili przepisy, do których przestrzegania jesteśmy 

zobowiązani, my, którzy jako poganie przyjęliśmy wiarę w Chrystusa.  

Otóż, w przepisach tych postanowiono: „Apostołowie i starsi bracia przesyłają 

pozdrowienia braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 

Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od 

nas i zaniepokoiła was...” (Dz 15, 23n).  

I nieco dalej dodano: „Postanowiliśmy więc. Duch Święty i my, nie nakładać na 

was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar 

składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze 

uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi” (Dz 15, 28n). 

Otóż w tych przepisach, w których powiedziano, że na chrześcijan pochodzenia 

pogańskiego, nie należy nakładać żadnego ciężaru, oprócz tego, aby powstrzymywali 

się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu, nie ma 

zakazu zabójstw, cudzołóstwa, stosunków między mężczyznami ani innych 

przestępstw, które podlegają karze ze strony praw ludzkich.  

Jeśli zaś mówi, że chrześcijanie powinni przestrzegać tylko wymienionych zasad, to 

wydawać się może, że w pozostałych sprawach pozostawił im swobodę.  

 



Lecz zwróć uwagę na rozporządzenie Ducha Świętego: ponieważ inne przestępstwa 

karane są prawami świeckimi, uznano za zbędne zakazywać teraz prawom Bożym 

tego, co wystarczającej podlega karze ze strony prawa świeckiego.  

Zatem prawo Boże reguluje tylko to, o czym milczało prawo ludzkie, co tak, jak się 

wydawało, należało do sfery religii. Wynika stąd, że ziemski sędzia wypełnia ogromną 

część prawa Bożego.  

Nie wszystkie więc przestępstwa, których ukarania Bóg pragnie, zechciał przekazać 

pod jurysdykcję biskupów i zwierzchników Kościołów, lecz ich część pozostawił 

sędziemu ziemskiemu; zdając sobie z tego sprawę, Paweł słusznie nazywa go sługą 

Bożym i karcicielem tego, kto źle postępuje. 

Moim zdaniem należy wniknąć w głębszy sens tego, co Paweł powiedział o władzy: 

„Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę”.  

Otóż władze świeckie nie zwykły chwalić tych, którzy nie popełnili zbrodni. 

Owszem, karzą grzeszników, ale nie mają bynajmniej zwyczaju chwalić tych, co nie 

grzeszą. Zauważmy jednak, że może Paweł, udzielając pouczeń moralnych, korzysta z 

okazji, by wprowadzić tam pewną naukę mistyczną.  

Wszak powiedział, że wszyscy, którzy „w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą 

sądzeni” (Rz 2, 12), a podczas rozprawy sądowej owo Prawo oskarży każdego 

stosownie do tego, jak żył – wskazaliśmy, że Duch Święty w dużym zakresie zostawił 

pole dla ludzkiego prawa; zatem jest rzeczą oczywistą, że w dniu sądu również na 

podstawie ludzkich praw zyska pochwałę od Boga ten, kto w niczym nie przekroczył 

ustanowionych praw;  

Pan mu wtedy powie: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny                            

w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię” (Mt 25, 1). 

Należy jednak wiedzieć, że „prawo nie dla sprawiedliwego zostało ustanowione, 

lecz dla niesprawiedliwych, niesfornych, zbrodniarzy, zabójców, rozpustników                    

i tym podobnych” (1 Tm 1, 9n). To oni boją się prawa.  

Kto zaś czyni dobrze, to znaczy kto nie ze strachu przed prawem, lecz z miłości ku 

dobru czyni dobrze, ten nie żyje już pod prawem litery, lecz pod prawem ducha. 

 


