
Dzielenie się Słowem – (Zesłanie Ducha Św. rok B) 17 V 2018

I. Czytaj: Z Ewangelii według św. Jana  (J 15,26-27; 16,12-15)

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On 
zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. 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. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego 
weźmie i wam objawi».

Uwagi do Ewangelii:
• słowo „Paraklet” (gr. parakletos) oznacza dosł. “Przyzywany”, “Przywoływany”; 

w języku prawniczym termin ten oznaczał „adwokata”, tj. obrońcę sądowego
(por. łac. advocatus od ad-vocare = przy-woływać);

• Janowe określenie Ducha, który jest przywoływany po odejściu Jezusa jako „adwokat” 
broniący chrześcijan i jako „pocieszyciel” pocieszający ich.

• w całym ST i NT słowo to występuje 5 razy: 4 x Ew. Janowej i 1 x w Pierwszym Liście św. Jana
◦  Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. (J 14,16)
◦ A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 

nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. (J 14,26)
◦ Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od 

Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. (J 15,26)
◦ Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie 

odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was. (J 16,7)
◦ Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył,   

mamy Rzecznika (dosł. Parakleta) u Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego (1J 2,1)
II. Rozważaj: (1) Jezus zapowiada posłanie innego Obrońcy i Pocieszyciela od Ojca, który będzie 
Duchem. Nie da się więc go uchwycić, przewidzieć, zatrzymać, kontrolować. Czy mam zgodę, by 
zostać przemieniony przez Kogoś, nad nim nie mam kontroli?

(2) Na ile wierzę, że poznanie prawdy mnie wyzwala (por. J 8,32)? Czy proszę Ojca o „Ducha 
Prawdy”, który może mnie doprowadzić do całej prawdy o mnie samym – również o moich 
błędach, wadach i mojej bezsilności?

(3) „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.” - Odkrywanie prawdy 
jest procesem. Na ile mam gotowości i otwartości, że Bóg mi pokaże pewne rzeczy w zupełnie 
innym świetle, niż znałam/em je do tej pory?

III. Módl się:  - stań w obecności Boga; - otwieraj się na to, co On ma do przekazania
- powierzaj Bogu swoje trudności; - dziękuj za swoje uczucia i doświadczenia (również te trudne!)
- proś Boga o gotowość do oddania Mu chęci kontrolowania swojej duchowej wędrówki
- przyjmuj zrozumienie, współczucie i miłość miłosierną, którą Bóg na Ciebie nieustannie wylewa
- powtarzaj wielokrotnie: „Bądź wola Twoja, a nie moja, Panie!”

IV. Trwaj w ciszy przed Bogiem...


