
Drugie czytanie – z listu Swietego Pawla do Rzymian 8, 8-11 

A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według 
ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha 
Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało 
wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na 
skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z 
martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne 
ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. 

 

« Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was 
mieszka. » 

 - Dla Pawla sprawa jest prosta : albo zyjemy  « według Ducha, Ktory w nas mieszka » i 
pozwalamy Mu sie prowadzic we wszytkich zakatkach zycia... albo zyjemy « według ciała ». 
 
 

1. życ według Ducha 

– To zyc kierujac sie miloscia. 

• « Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie.  «  (Ga 5,22) 

-  Pawel, jako dziedzic calej tradycji narodu wybranego i prorokow, jest przekonany, ze nasza 
relacja do Boga sprawdza sie w jakosci naszej relacji do braci...w konkretnych 
sytuacjach....w sluzbie innym... 

2. życ według ciała 

 - To zycie w obojetnosci, nienawisci, w skupieniu sie przede wszystkim nad soba samym... 
Zyjac w ten sposob czlowiek nie moze pozostac w harmoni z Bogiem, Ktory jest Miloscią 
samą . 

• « ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą » (w.8) 

• « Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, 
wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, 
niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i 
tym podobne. «  (Ga 5, 19-21) 

 

«A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, 
co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą 
mieszkającego w was swego Ducha. «   

– Wszystko, co jest w nas miloscia pochodzi od Boga, zatem nie podlega smierci... 



  

 

 

Ewangelia – wedlug Swietego Jana 11,1-45 

Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to 
brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, 
którego Ty kochasz». Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale 
ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę 
i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni 
w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do 
Judei!» Rzekli do Niego uczniowie: «Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i 
znów tam idziesz?» Jezus im odpowiedział: «Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli 
ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś 
chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła». To powiedział, a następnie rzekł do 
nich: «Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić». Uczniowie rzekli do Niego: 
«Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje». Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, 
że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: «Łazarz umarł, ale raduję 
się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego!» 
Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: «Chodźmy także i my, aby razem z 
Nim umrzeć». Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego 
w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów i wielu Żydów 
przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała 
się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła 
do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci 
wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». 
Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu 
ostatecznym». Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. 
Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, 
Syn Boży, który miał przyjść na świat». Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu 
swoją siostrę, mówiąc: «Nauczyciel jest i woła cię». Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała 
szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym 
miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, 
widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby 
tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do 
nóg i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł». Gdy więc Jezus ujrzał 
jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: 
«Gdzieście go położyli?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!». Jezus zapłakał. A 
Żydzi rzekli: «Oto jak go miłował!» Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył 
oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus ponownie, okazując 
głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. 
Jezus rzekł: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już 
cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie 
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus 
wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że 
mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby 
uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał». To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, 
wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego 



była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!». Wielu 
więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w 
Niego. 

– Lazarz nie zmartwychwstal, Jezus go wskrzesil darujac mu dluzsze zycie na ziemi. 
W czytanym dzis fragmencie Ewangeli, Jan tlumaczy dlaczego Jezus wskrzesil Lazarza. 
Przedstawia tu Jezusa jako Tego, w Ktorym mamy zycie bez konca...i Ktoremu mozemy 
wszystko zawierzyc. 

– Arcykaplani i Faryzeusze dobrze zrozumieli, jak wazne jest znaczenie gestu Jezusa : 
to wlasnie po tym cudzie postanowili, ze Jezus musi umrzec. Inaczej mowiac, wskrzeszenie 
Lazarza przyczynilo sie do « podpisania » wyroku smierci dla Jezusa...   

 

       1. Dla Jezusa najwazniejsza jest chwala Boza. Aby ja ujrzec, trzeba wierzyc. 

* «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 
będzie. » (w.25) 
 

Kiedy ludzie wyslani przez Marie i Marte, dotarli do Jezusa mowiac, ze Lazarz jest ciezko 
chory, Jezus odpowiedzial : « «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby 
dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą», co znaczy, ze poprzez te chorobe i smierc 
Lazarza, Jezus wskrzeszajac go, ujawni misterium Boze. 

Wiara otwiera nam oczy, usuwajac z nich opaski nieufnosci i watpliwosci... 

 

 2. Rozwoj wiary w zmartwychwstanie wchodzi w swoj ostatni etap. 

Wiara w zmartwychwstanie jednostki (a nie calego narodu wybranego) pojawila sie w Izraelu 
dosc pozno bo dwa wieki przed narodzeniem Jezusa, w czasie strasznych przesladowan 
ze strony greckiego krola Antiochusa Epifana. Jednak w czasach Jezusa jeszcze nie 
wszyscy Zydzi w to wierzyli. Maria i jej siostra Marta wierza w zmartwychwstanie w dniu 
ostatecznym. 

Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Rzekła Marta do Niego: «Wiem, 
że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Rzekł do niej 
Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, 
żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w 
to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, 
który miał przyjść na świat». 

 - Jezus mowi tu w czasie terazniejszym., co znaczy, ze w Nim smierc nie istnieje. Nic nas 
nie moze rozlaczyc od Jego Milosci, nawet smierc...     

• « Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy 
prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z 
powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. 



Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I 
jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy 
teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek 
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym. «  (Rz 8, 35-39) 

 

 

    


