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Drugie czytanie  -  z listu do Rzymian  16, 25-27 

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa 
Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak 
ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom 
obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest 
mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen. 

 

- Czytamy dzis zakonczenie listu do Rzymian, ktore podsumowuje poprzednie 
rozdzialy. 

- W polskim tlumaczeniu, jak i w oryginate greckim, te trzy wersety sa jednym 
zdaniem.   

 

“dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze” 

- “posłuszeństwo wierze” jest wyrazeniem biblijnym, oznaczajacym zaufanie i 
milosne nasluchiwanie Boga…sluchanie Jego slowa… 

 

• “Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego” (Ps 95,7) znaczy: 
czy jestescie dzis gotowi zaufac slowu Boga? 

• “Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem 
jedynym” (Pwt 6,4) 

- Hebrajskie “sluchaj” (szema) znaczy: zaufaj Bogu, nigdy nie zapomnij, ze to On 
cie wyzwolil i pragnie, bys zawsze byl wolny…pamietaj, ze zawsze mozesz Jemu 
ufac… 

 

“na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną” 

- Plany Boze sa uniwersalne tzn dotycza nie tylko narodu wybranego ale takze i 
pogan. Bowiem Zbawienie, dotyczy calej ludzkosci. 

• “mój będzie nazwany domem modlitwy dla 
wszystkich narodów” (Iz 56,7) 

• “«Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała” (Jer 32, 
27) 

• “I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a 
synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy 
wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. 
Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha 
mego w owych dniach.” (Jl 3, 1-2) 

• “Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w 
poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została 
objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i 
prorokom, to znaczy, że poganie już są 
współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i 
współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie 
przez Ewangelię.” (Ef 3, 5-7) 



 

“zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak 
ujawnioną” 

- Pawel tlumaczy, ze wraz z przyjsciem Jezusa, nadeszly nowe czasy. Dzieli historie 
na dwie czesci: przed i po narodzeniu Jezusa. Oznajmia, ze misterium Boga, 
obejmuje wszystkie czasy, cala historie. Do czasow Jezusa, Bog objawial sie 
stopniowo i czesciowo. Wraz z nadejsciem Jezusa, objawil sie calkowicie. 

 

• “Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość 
ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku 
chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców 
tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby 
Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało 
napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak 
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.” 
(1 Kor 2, 7-9) 

 

• “Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz 
została objawiona Jego świętym, którym Bóg 
zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej 
tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród 
was - nadzieja chwały. » ( Kol 1 26-27) 

Czytany dzis fragment koncowki listu pawlowego, nawiazuje do poczatku pierwszego 
rozdzialu: 

“Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia 
Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w 
Pismach świętych. [Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała 
z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych 
pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.” ( Rz 1, 1-4) 

 

 

 

 

 

Ewangelia wedlug Lukasza  1, 26 - 38 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na 
imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 
». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie 
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie 
panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to 
Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej 



odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego 
też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna 
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która 
uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła 
Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy 
odszedł od Niej anioł. 

 

« W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida » 

- Opisana tu przez Lukasza scena zwiastowania, jest punktem zwrotnym w dziejach 
calej ludzkosci. Obietnice ogloszone w czasach Starego Testamentu wypelniaja 
sie. 

Kazde slowo, wypowiedziane przez Archaniola Gabriela, nawiazuje do tych 
obietnic. 

- « z rodu Dawida » - oczekiwany Mesjasz mial pochodzic z rodu Dawida. 

 

« Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 
Jego praojca, Dawida. » 

 

•  « Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych 
przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, 
który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego 
królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja 
utwierdzę tron jego królestwa na wieki » ( 1 S m 7, 12-
13)  

« będzie nazwany Synem Najwyższego » 

- W jezyku biblijnym, tytul Syna Najwyzszego, oznacza krola. 
 

« Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i 
będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 

• « I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl 
z jego korzeni.  I spocznie na niej Duch Pański » ( Iz 11, 
1-2) 

«Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, 
które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. » 

- Lukasz podkresla, ze to Dziecko nie bedzie mialo ojca ziemskiego, ze bedzie 
Synem Bozym. Swiadcza o tym dwie rzeczy : 

 

1. Maryja mowi, ze jest dziewica : «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 
 

2. Gabriel mowi Maryi : « porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus ». W 
tradycji zydowskiej to ojciec,  a nie matka, nadaje dziecku imie.   

 

«Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię » 



- Jest to nawiazanie do ksiegi Rodzaju : « Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: 
ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad 
wodami. » (Rodz 1, 2) 

 

• « A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z 
wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego 
zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos 
z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie». (Mt 3, 16-17) 

 

«Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» 

- Odpowiedz Maryji jest pelna prostoty. « Oto ja…oto jestem… » 

• “Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: 
«Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» 
(Rodz 22, 1) 

• “ wtedy anioł Boga wołał na mnie we śnie: Jakubie, a 
gdy mu odpowiadałem: Słucham,  mówił....” ( Rodz 31, 
11) 

• “ Izrael rzekł do niego: «Wiesz, że bracia twoi pasą 
trzodę w Sychem. Chcę cię więc posłać do nich». 
Odpowiedział mu [Józef]: «Jestem gotów».  ( Rodz 37, 
13) 

• “«Przystępny byłem dla tych, co o Mnie nie dbali, 
tym, którzy Mnie nie szukali, dałem się znaleźć. 
Mówiłem: "Oto jestem, jestem!" do narodu, 
który nie wzywał mego imienia. “ (Iz 65, 1) 

• “Meribbaal, syn Jonatana, syna Saula, przybył do 
Dawida. Padł na twarz oddając mu pokłon. Rzekł Dawid: 
«Meribbaalu!» Odpowiedział: «Oto jestem, sługa 
twój». ( 2 Sm 9,6) 

 

– Slowo “służebnica”, nie oznacza tu służalczości ale gotowosc – dyspozycyjnosc 
na plany Boze, na Jego zaproszenie...oznacza podpisanie czeku 'in 
blanco”....wiedzac, ze dla Niego wszystko jest mozliwe i ze zawsze, gdy 
zadanie nas przerosnie, On przyjdzie z pomoca... 

– Dzieki “fiat” mlodej Dziewczyny z Nazaretu, “Slowo stalo sie cialem i 
zamieszkalo miedzy nami.” Spelnila sie zapowiedz proroka Sofoniasza: 

 

* “Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! 
Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem!” (So 3, 14-15) 
 

 - W jezyku hebrajskim “Córa Syjońska” oznacza caly narod wybrany. Dopiero 
chrzescijanie, zaczeli odnosic te slowa do Maryji. 


