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Drugie czytanie  -  Rz 6,3-4.8-11 

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w 
Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest 
zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my 
wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż, 
jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, 
wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim 
nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla 
Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w 
Chrystusie Jezusie. 

  

- Oto glowne przeslanie Swietego Pawla, zawarte w jego liscie do Rzymian : « Bog 
zbawia nas przez laske, kimkolwiek jestesmy ; wystarczy przyjac ja i uwierzyc ». 

- Czesto zarzucano Pawlowi, ze jego slowa moga zachecac niektorych do 
grzeszenia, myslac, ze cokolwiek zrobia, zawsze moga liczyc na laske Boza.  

- Pawel odpowiada na skierowane do niego zarzuty, opierajac sie nie na zasadach 
moralnych ale na misterium zbawienia.  

• „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co 
dawne, minęło, a oto stało się nowe ». ( 1 Kor 5, 17) 

Piszac o nowym stworzeniu, Pawel opiera sie na doswiadczeniu z wlasnego zycia. 
Kiedy upadl na drodze do Damaszku, podnoszac sie byl nowym czlowiekiem!  

 

“Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy 
rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie 
Jezusie.” 

- Slowa ‘umrzec’ i ‘smierc’ wystepujace wielokrotnie w czytanym dzis fragmencie,  
utrudniaja prawidlowe jego zrozumienie, gdyz automatycznie kojarza sie nam one 
ze smiercia biologiczna. Tymczasem Pawel nadaje im nowy sens, umieszczajac 
je w wymiarze wylacznie teologicznym.  
 

- Dzieki lasce chrztu, czlowiek umiera dla grzechu: 
 

• “Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest 
zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć…. 
jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć 
będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie 
umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” 
 



• “Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co 
prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy 
byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu” (1 Kor 10, 1-2) 

 

- Chodzi tu o fundamentalne doswiadczenia ludu Izraela: Bog wyzwala go z niewoli 
egipskiej i przeprowadzjac przez wody morza sprawia, ze rodzi sie on do nowego 
zycia. Pawel nazywa to ‘chrztem Izraela’. Dodaje tez, Jezus dokonal radykalnego 
wyzwolenia czlowieka, uwiklanego w bunt przeciw Bogu, ktory stal sie 
niewolnikiem swoich grzechow: watpliwosci, podejrzen i odmowy milowania…  
 

•  « Chrystus uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do 
śmierci - i to śmierci krzyżowej » ( Flp 2,8) 
 

- W jezyku Pawlowym slowo ‘posluszenstwo’ znaczy ‘zaufanie’. 
- Doskonala harmonia woli Jezusa z wola Ojca, rozbija bledne kolo grzechow 

czlowieka. W ten sposob Jego smierc jest triumfem- zwyciestwem prawdziwie 
wolnego Czlowieka. 

 

« umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie » 

- Chrzest zapoczatkowuje w nas radykalna zmiane : sprawia, ze umieramy dla 
zlego stylu zycia i jestesmy w stanie zyc nowym zyciem, na obraz Jezusa. Wedlug 
Pawla, chrzest jest prawdziwym wyzwoleniem.  

• « Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co 
dawne, minęło, a oto stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, 
który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. »  
(2 Kor 5, 17-18)  

Pawel tlumaczy, ze ta przemiana „juz sie dokonala“ i jednoczesnie „jeszcze nie“. 
Dokonala sie przez chrzest ale teraz do nas nalezy wprowadzac ja w zycie – 
realizowac w konkretnych sytuacjach i zachowaniach. Jest to bardzo wymagajace i 
wymaga duzej odpowiedzialnosci!   

• « …co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego 
człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się 
duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego 
według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.“ (Ef 4,22-24) 
 

• „Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie 
może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak 
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.” (J 15,4) 

 

 

 



 

 

Ewangelia  -  Mt 10,37-42 

Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest 
Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto 
nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe 
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje 
proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako 
sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do 
picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam 
wam, nie utraci swojej nagrody. 

 

- Jezus mowi tu o zachowaniu sie w czasie przesladowan. 

- Na pierwszy rzut oka jest to tekst pelen zyciowych sentencji, nie bardzo ze soba 

powiazanych. Przygladajac sie im uwazniej, odkrywamy, ze maja cos wspolnego: 

chodzi tu o wezwanie do podjecia koniecznych wyborow i do wyrzeczen 

plynacych z wiernosci Ewangelii.  

 

 

„Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha 

syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.“ 

• « Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i 
o śmierć ich przyprawią.“ (Mt 10,21) 
 

• „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem 
przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę 
z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.“ 
(Mt 10,34-35) 
 

 

• „Bo syn znieważa ojca, córka powstaje przeciw swej matce, synowa przeciw 
swej teściowej: nieprzyjaciółmi człowieka są jego domownicy. „ (Mi 7,6) 
 

Kazde przesladowanie jest dramatyczna sytuacja, wymaga podjecia wyboru 
miedzy wiernoscia a smiercia. Czasem prowadzi to do rozdarcia wiezi 
rodzinnych. 
 
 
 
« Kto nie bierze swego krzyża » 



 
- W czasach Jezusa, ukrzyzowanie bylo dosc powszechna kara smierci za 

zaburzenie porzadku publicznego. W owczesnym Cesarstwie Rzymskim, mozna 
bylo zobaczyc setki, a czasem tysiace osob ukrzyzowanych wzdluz drog.  
 

• „Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i 
powiesisz go na drzewie - trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz 
tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie 
zanieczyścisz swej ziemi, danej ci przez Pana, Boga twego, w posiadanie.“ 
(Pwt 21,22-23) 
 

• „Ja zaś jestem robak4, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. 
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają 
głową…“ (Psalm 22,7-8) 

 
Jezus jest swiadomy przesladowania, jakie Go czeka – Jego i pozniej Jego 
Uczniow. Dobrze wie, ze jesli Jego Uczniowie beda glosic Dobra Nowine, predzej 
czy pozniej « naraza sie « ludziom piastujacym wladze.  
 

• „Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od 
swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli 
moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.“ (J 15,20) 

 
 
 
„Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, 
który Mnie posłał.“ 
 

- Sa to slowa umocnienia, to tak jakby Jezus mowil do Apostolow „ Trzymajcie sie 
dzielnie. Wszystkie ryzyka, jakie podejmujecie dla Ewangelii, zblizaja was do 
Mnie i do Ojca”. 

 

 

“Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje 
sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto 
poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest 
uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.” 

- Na pierwszy rzut oka, moznaby powiedziec, ze chodzi tu o rekompensate - “cos 
za cos”. Tymczasem w milosci nie ma kalkulacji. To, co Bog nam daje, czym nas 
obdarza, jest z dziedziny BYTU a nie posiadania. Nie chodzi tu o ilosc dobr ale o 
jakosc szczescia. 
 

• «I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, 
dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. » (Mt 19,29) 
 

http://www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=855#P4


• « Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem 
za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą 
wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze 
wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w 
Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą 
sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość 
pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy 
Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że 
upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z 
martwych. Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz 
pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa 
Jezusa. «   (Flp 3, 7 – 12)  

 
 
 
« Byc zdobytym przez Chrystusa »  
 

- Tto jest wyzwanie witalne !  
- « Dac sie Mu zdobyc » to pozwolic, by ogien Milosci zajmowal kazdy z 

‘zakamarkow ’ naszego zycia, by inspirowal kazdy nasz krok na drodze wiernosci 
Ewangelii, by przemienial nasz stosunek do posiadania.  

 


