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Drugie czytanie – z listu do Galatow  5, 1 ; 13-18  

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się 

na nowo pod jarzmo niewoli! Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko 

nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością 

ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: 

Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego 

kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę: postępujcie 

według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży 

niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie 

czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie 

znajdziecie się w niewoli Prawa.  

- Pawel pisze do wspolnoty greckiej, bedacej czescia spolecznosci, w ktorej nadal 

istnieje niewolnictwo, gdzie niewolnik jest traktowany jako przedmiot, ktorego pan 

moze z nim robic, co mu sie podoba…Caly czytany dzis fragment zbudowany jest 

wokol tematu : « wolnosc i niewola ». Pawel tlumaczy, ze Jezus jest calkowicie 

wolnym Czlowiekiem i ze kazdy chrzescijanin jest naznaczony wolnoscia, gdyz 

zostal przez Niego wyzwolony… 

 



« Ku wolności wyswobodził nas Chrystus….(czyli juz sie to stalo)… bracia, 

powołani zostaliście do wolności » (co znaczy, ze to jeszcze nie zrealizowalo 

sie)…. » nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! «  

- Jest to typowe dla Pawla okreslenie « juz » i jednoczesnie « jeszcze nie » tzn. 

zostalismy wyzwoleni przez Jeuzsa i jednoczesnie jeszcze w pelni nie korzystamy 

z tej wolosci… 

 

« miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! » 

-  Dla Pawla, jako urodzonego Zyda, naznaczonego calym bogactwem Starego 

Testamentu, sluzenie braciom jest wolna decyzja kazdego, na wzor Slugi z 

Izajasza czy samego Chrystusa… 

 

• « Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać 

swoje życie na okup za wielu». (Mk 10,45) 

 

« jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie 

zjedli. » 

- Zostalismy stworzeni, aby milowac. Tylko w milosci, czlowiek moze prawdziwie 

sie rozwijac i realizowac.  

 

« Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić Duchowi, nie znajdziecie się w niewoli 

Prawa. »  

- Pawel nawiazuje tu do znanej mu sytuacji, jaka panowala wowczas wsrod Zydow 

z Galilei : tak przesadnie wypelniali przykazania Prawa zydowskiego, ze stali sie 

jego niewolnikami. A przeciez Prawo jest dla czlowieka, w sluzbie milosci… 

 

• « Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego 

swego jak siebie samego. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia wedlug Lukasza  9, 51-62  

Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy 

i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego 

miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, 

ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy 

chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?» Lecz On odwróciwszy 

się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do 

Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!» Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają 

nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę 

mógł oprzeć».Do innego rzekł: «Pójdź za Mną!» Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól 

mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!» Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie 

ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!» Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść 

za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!» Jezus mu 

odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje 

się do królestwa Bożego»  

 

« postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali 

się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu 

przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. 

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby 

ogień spadł z nieba i zniszczył ich?» 

 

- W czasach Jezusa powszechnie bylo wiadomo, ze relacje miedzy Samaratanami 

i mieszkancami Jerozolimy byly wykatkowo trudne, a nawet wrogie. Tak wiec gdy 

mieszkancy z jakiegos miasteczka samarytanskiego odmowili gosciny Jezusowi, 

wyslani przez Niego poslancy zapalali « swietym gniewem » i oburzyli sie, ze nie 

chca przyjac tak waznego Goscia… Wspominajac reakcje proroka Eliasza, ktory 

sciagnal ogien na heretykow, wyznawcow boga Baala, zaprageli uczynic 

podobnie… 

Jezus bedac wiekszym Prorokiem od Eliasza, On ktory jest Miloscia, zabronil im.  

 

Lukasz przytacza dalej trzy spotkania z Jezusem : 

 

1. « …gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, 

dokądkolwiek się udasz!» Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki 

powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę 

mógł oprzeć».  

 

- Jest tu pewna sprzecznosc : w ksiedze proroka Daniela, Syn Czlowieczy jest 

przedstawiony jako zstepujacy w Chwale z nieba na oblokach i ktoremu Bog daje 

krolestwo ; Jezus uzywa tego tytulu zapowiadajacego Jego bliskie Zwyciestwo i 

jednoczesnie wiedzie proste, pokorne i ubogie zycie. Doswiadcza niezrozumienia 

i niecheci, jak w wiosce samarytanskiej…. 

 



2. Do innego rzekł: «Pójdź za Mną!» Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól 

mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!» Odparł mu: «Zostaw 

umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!»  

 

- Spotkany tu czlowiek pilnie przestrzega Prawo i te slowa Jezusa dziwia, a wrecz 

szokuja go bo szacunek dla rodzicow i grzebanie zmarlych jest jednym z bardzo 

waznych nakazow Prawa zydowskiego.  

- Sposrod trzech spotkanych osob, tylko ten nie decyduje sie pojsc za Jezusem sam 

z siebie: to Jezus go powoluje. Jezus powoluje go z milosci i do milosci…a kazda 

milosc wymaga poswiecen.  

W czytanym dzis fragmencie Ewangeli Lukasz tlumaczy, ze w sytuacji gdy stoimy 

przed wyborem wypelnienia jednego z dwoch obowiazkow, gdy oba wydaja sie 

nam sprzeczne, powinnismy zadwac sobie pytanie: ktore z tych zadan 

(obowiazkow) bedzie wypelnieniem mojej misji?  

 

3. Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw 

pożegnać się z moimi w domu! » Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek 

przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa 

Bożego» 

 

«Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do 

królestwa Bożego» - Podobne radykalne wyrazenia mozna znalezc w 

literaturze antycznej. 

- Elizeusz tez pragnal pozegnac sie z rodzina i Eliasz pozwolil mu, zaznaczajac 

jednak, ze nastepnie bedzie musial calkowiecie zaangazowac sie w powierzona 

mu misje.  

W czytanej dzis Ewangeli, Jezus kladzie nacisk na konieczne wyrzeczenia. Jest 

juz w drodze do Jerozolimy, gdzie wkrotce przezyje swa Meke… 
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