
NOWY TESTAMENT  

Ewangelia wg św. Jana 
 

14 
Zapowiedź Pocieszyciela  

 

15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 16 Ja zaś będę prosił 

Ojca, a innego Pocieszyciela
5
 da wam, aby z wami był na zawsze - 17 Ducha Prawdy, którego 

świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u 

was przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 19 Jeszcze 

chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć 

będziecie. 20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 
 

J 14, 16 - Podobieństwo czynności Jezusa i Ducha Świętego wskazuje na to, że i Duch Święty 

jest osobą (J 14,26; 1 J 2,1). On prowadzi dusze do prawdy (J 16,13) i daje świadectwo o 

Chrystusie (J 15,26; J 16,8). "Pocieszyciel" (parakletos) zawiera pojęcie orędownika obrońcy 

w sądzie i rzecznika. 

 

16 
Sąd Ducha Świętego 

 

5 Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: "Dokąd idziesz?" 

6 Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. 7 Jednakże mówię wam 

prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie 

przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was
1
. 8 

2
 On zaś, gdy przyjdzie, przekona 

świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; 10 o 

sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; 11 wreszcie o sądzie - bo władca 

tego świata został osądzony. 12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] 

znieść nie możecie. 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. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 

15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam 

objawi. 

J 16, 7 - Widzialny Jezus ustąpi, by zostawić miejsce niewidzialnej działalności Ducha 

Świętego i wierze. 

J 16, 8-11 - Duch - Pocieszyciel ma przekonać świat o jego niedowiarstwie, o Boskim 

posłannictwie Chrystusa i klęsce "władcy tego świata" - szatana (J 12,31; J 14,30) 
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