
NOWY TESTAMENT 

 

Ewangelia wg św. Jana 14, 25-31 

Posłannictwo Ducha. Pokój 

 
25 To wam powiedziałem przebywając wśród was. 26 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec 

pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 

powiedziałem. 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! 28 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. 29 A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, 

gdy się to stanie. 30 Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie 

ma on jednak nic swego we Mnie. 31 Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, 

jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd! 

 

J 14, 26 - Jest to obietnica nieomylności urzędu nauczycielskiego Kościoła. Duch Święty zapewni 

Kościołowi dalsze zgłębianie prawdy objawionej przez Jezusa Chrystusa (J 2,22; J 12,16; J 13,7), 

zwłaszcza tego, co się odnosi do Jego Osoby (J 15,26; J 20,9), Duch Święty nie da jednak nowego 

objawienia (J 16,12-15). 

J 14, 28 - Mówi to Bóg Wcielony: chwała Syna, równa chwale Ojca (J 8,24; J 17,5-24), została w 

czasie ziemskiego bytowania przesłonięta (J 1,14). Chrystus jako człowiek jest niższy od Ojca. 

J 14, 30 - Zob. J 12,31. 

 

List do Efezjan 2, 11-22 
Zjednoczenie pogan i Żydów w Bożą świątynię 

 

11 Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, 

którzy zowią się "obrzezaniem" od znaku dokonanego ręką na ciele - 12 w owym czasie byliście 

poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie 

mający nadziei ani Boga na tym świecie. 13 Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś 

byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.  

14 On bowiem jest naszym pokojem.  

On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością,  

bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość.  

W swym ciele 15 pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach,  

aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka,  

wprowadzając pokój,  

16 i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż,  

w sobie zadawszy śmierć wrogości.  

17 A przyszedłszy zwiastował pokój  

wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko,  

18 bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.  

19 A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i 

domownikami Boga - 20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem 

węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 21 W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu 

świątynię, 22 w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie 

Boga przez Ducha. 
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Ef 2, 12 - W dziejach objawienia następuje po sobie szereg przymierzy (z Noem, Abrahamem, 

Izaakiem, Jakubem, Mojżeszem, Dawidem), a każde z nich zawiera obietnicę, która doskonale 

spełnia się dopiero w Chrystusie. 

Ef 2, 14 - "Pokojem" - por. Iz 9,5; Mi 5,4; Ag 2,9; "mur" - aluzja do muru odgraniczającego w 

świątyni dziedziniec pogan. Za przekroczenie tej granicy groziła poganom śmierć (por. Dz 21,28n). 

Ef 2, 15 - Tych, które wykluczały pogan od kultu Jahwe. Por. Kol 2,14 itd. 

Ef 2, 16 - Śmierć Chrystusa usunęła wrogość grzesznej ludzkości względem Boga. 

Ef 2, 17 - Iz 57,19; Za 9,10. 
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