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Drugie czytanie – z listu do Kolosan  3,1-5.9-11 

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, 

gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, 

nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem 

w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się 

w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach: rozpuście, 

nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Nie 

okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego 

uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu 

[Boga], według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, 

obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz 

wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus. 

 

« Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w 

górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, 

co w górze, nie do tego, co na ziemi. » 

 

1. Pawel rozrozniajac to, « co w gorze » od tego, « co na ziemi » tlumaczy, ze sa 

dwa sposoby zycia :  
 



• Gdy czlowiek daje sie prowadzic Duchowi Swietemu, wtedy jego zycie 

przenikniete jest : miłosierdziem, dobrocia, pokora, cichościa, 

cierpliwościa, lagodnoscia, wzajemnym przebaczeniem…. 

• Kiedy czlowiek nie pozwala prowadzic sie Duchowi Swietemu: jego zycie 

naznaczone jest : « kłamstwem, rozpusta, nieczystościa, zła żądza i 

chciwościa, ktora jest bałwochwalstwem. »    

 

2. Pawel mowiac « Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych » 

nawiazuje do chrztu swietego.  
 

- Chrzest swiety uzdalnia nas do szukania tego, « co na gorze ». 

- Przez chrzest zostalismy zanurzeni w Zmartwychwstaniu Chrystusa, co 

znaczy, ze narodzilismy sie do nowego zycia :  

« boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a 

przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu 

[Boga], według obrazu Tego, który go stworzył. »  

 

« wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię 

Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. » (w.17) 

- Nie chodzi o to, bysmy uciekali od zycia codziennego, od jego « szarosci » 

ale bysmy przezywali te codziennosc razem z Jezusem. Wprawdzie 

jestesmy w drodze do Krolestwa Niebieskiego ale jednoczesnie mozemy 

przezywac Jego zadatki juz w codziennosci…. 

 

« A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, 

Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus. » 

- Pawel tlumaczy tu Kolosanom, ze jakiekolwiek jest czyjes pochodzenie 

(zydowskie czy poganskie), to po przyjeciu chrztu swietego wszyscy staja 

sie bracmi w Jezusie i to, co kiedys ich dzielilo, jak pozycja spoleczna czy  

szczegolnie praktyki religijne, nie ma juz znaczenia. W wymiarze wiary 

wszyscy sa rowni. 

 

• « Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w 

Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w 

Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani 

poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już 

mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w 

Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też 

potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą - dziedzicami. » (Ga 3 ,26-

28) 

 

 



Ewangelia   wedlug Swietego Lukasza  12, 13 – 21 

Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się 

podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mię 

ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i 

strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego 

nie jest zależne od jego mienia». I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu 

zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu 

począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów.  I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje 

spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra.  I powiem 

sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i 

używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy 

od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?" Tak dzieje się z każdym, kto 

skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem». 

 

«Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?» 

- Jezus tlumaczy, ze nie nalezy to do Jego misji. 

- Jezus rozwija te mysl w nastepujacej zaraz przypowiesci. 

 

««Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we 

wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia».  

 

- Krotko potem Jezus opowiedzial przypowiesc o czlowieku, ktory uwazal 

sie za bogatego i robil co mogl, by powiekszyc swoj majatek. Jednak 

zapomnial, ze to nie on jest panem zycia i smierci. Gdy podjal decyzje 

powiekszenia spichlerzy, by jeszcze bardziej powiekszyc swoj majatek, by 

wiesc dlugie i bogate zycie, nastepnego nagle dnia zmarl.   

 

• « Nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie 

się przyodziać. życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż 

odzienie. » (Lk 12,22-23) 

 

Jezus nawiazuje tu do tematow poruszanych w Starym Testamencie : 

 

• Niejeden wzbogacił się mozołem i swoją chciwością, a oto udział jego w 

nagrodzie: gdy powie: «Znalazłem odpoczynek i teraz mogę żyć z moich 

dostatków» - nie wie, ile czasu minie, a zostawi je innym i umrze. » (Syr 

11,18-19) 
 

• « Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci; a kto się kocha 

w zasobach, ten nie ma z nich pożytku. To również jest marność. Gdy 

dobra się mnożą, mnożą się ich zjadacze. I jakiż pożytek ma z nich 

właściciel, jak ten, że nimi napawa swe oczy? » (Koh 5 , 9-10) 

 



• «Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. 

Niech będzie imię Pańskie błogosławione!» (Hi 1,21) 

 

"Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 

przypadnie to, coś przygotował?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi 

dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem». 

- Oto przeslanie przypowiesci : « Zyjcie tak, byscie gromadzili Boze skarby, 

byscie stali sie bogaci w oczach Boga. »  

Aby to osiagnac trzeba pamietac o dwoch rzeczach : 

 

1. Nigdy nie zapominac, ze kazde bogactwo pochodzi od Niego. 

 

2. To Bog powierza nam zarzadzanie Jego dobrami, bysmy pomnazali 

ten majatek dla dobra wszystkich Jego dzieci. 

 

• W czytanej dzis przypowiesci, Jezus tlumaczy jak waznym jest zawierzac 

wszystkie « nasze bogactwa » Bogu i tak nimi zarzadzac, by sluzyly 

rozwijaniu sie Krolestwa Bozego na ziemi.  
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