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Drugie czytanie   -  z listu do Kolosan  2,12-14 

Bracia: z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście 

wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek 

występków i "nieobrzezania" waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do 

życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas 

nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, 

przygwoździwszy do krzyża. 

 

« skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami » 

- Jest to aluzja do powszechnej wowczas praktyki pozyczania pieniedzy : bylo w 

zwyczaju, ze pozyczajacy dawal list pozyczajacemu mu pieniadze, w ktorym 

potwierdzal zaciagniety dlug i zobowiazywal sie do splacenia go. Jezus 

wspomnial o tym w przypowiesci o obrotnym zarzadcy :  
 

• « Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt". 

Następnie pytał drugiego: "A ty ile jesteś winien?" Ten odrzekł: "Sto korcy 

pszenicy". Mówi mu: "Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt". 

(Lk 16,7) 

- Pawel posluguje sie tym przykladem z zycia codziennego, by wytlumaczyc mysl 

teologiczna : skala naszych grzechow sprawia, ze jestesmy dluznikami Boga.  

- W judaizmie, czesto nazywano grzechy « dlugiem ». Jedna z modlitw, 

odmawianych w czasach Jezusa brzmiala : « W swoim wielkim milosierdziu 

Panie, wymarz wszystkie dokumenty, ktore nas oskarzaja… » 

 



« Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas 

nakazami.To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, 

przygwoździwszy do krzyża. » 

- To tak, jakby dokument potwierdzajacy nasz dlug, zostal przybity do Krzyza 

Chrystusa… Pawel tlumaczy, ze Zbawienie juz sie dokonalo i przynosi swe 

owoce: kazdy ochrzczony jest zbawiony i uczestniczy juz w tym, co 

« niebianskie »… 

 

« Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście 

wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na 

skutek występków (…) razem z Nim przywrócił do życia. » 

- Jest tu mowa o smierci duchowej: dla Pawla Chrzest Swiety jest jak powtorne 

narodzenie.  

 

• Niektorzy egzegeci uwazaja, ze to nie Pawel jest autorem listu do Kolosan 

ale ktos z bliskich mu duchowo uczniow, pochodzacy prawdopodobnie z 

mlodszego pokolenia.  

 

 

 

Ewangelia wedlug Lukasza  11, 1-13 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z 

uczniów do Niego: "Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich 

uczniów". A On rzekł do nich: "Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się 

święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego 

dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy 

każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie". Dalej mówił 

do nich: "Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: 

„Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie 

mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi 

są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. 

Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego 

przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam 

powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a 

zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a 

kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, 

czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy 

prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie 

dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha 

Świętego tym, którzy Go proszą".  

 



« Ojcze nasz »  

- Te slowa umiejscawiaja nas w relacji « dziecko - Ojciec ». 

- To wyrazenie istnialo juz w Starym Testamencie : 

 

• « Boś Ty naszym Ojcem! Zaiste, nie poznaje nas Abraham, Izrael nas nie 

uznaje; Tyś, Panie, naszym Ojcem, "Odkupiciel nasz" to Twoje imię 

odwieczne. » (Iz 63,16) 

Oto cytaty z niektorych modlitw zydowskich, ktore istnialy juz w czasach Jezusa : 

 

• « Ojcze nasz, ktory jestes w Niebiosach » (Miszna Joma)   

• « Niech  bedzie uswiecone Twoje Najwyzsze Imie w swiecie, ktory 

stworzyles… »  (Kadisz) 

• « Niech nadejdzie szybko Twoje Krolestwo i niech pozna je caly swiat, aby 

Twoje Imie bylo uwielbiane i wywyzszane na wieki… » (Kadisz) 

• « Niech Twoja wola spelni sie w niebie i na ziemi. Obdarz pokojem wiernych 

Tobie, a pozostalym ludziom daj, co ci sie podoba… » (Tosefta Berakhot ; 

Talmud Berakhod) 

• « Daj nam cieszyc sie chlebem, ktorym nas codziennie obdarzasz. » 

(Mekhilta) 

• « Odpusc nam nasze winy, jak i mu odpuszczamy tym, przez ktorych 

cierpimy. » (Miszna Joma, Talmud) 

• « Nie pozwol, bysmy dali opanowac sie pokusie. » (codzienna modlitwa 

Siddur) 

« niech się święci Twoje imię »  

- Znaczy : « daj sie poznac jako Bog ». 

- W jezyku biblijnym imie oznacza osobe. 

- Czlowiek nie moze nic dodac do Osoby Boga  - On jest transcendentny, ponad 

wszystkim… 

 

« niech przyjdzie Twoje królestwo » 

- Te slowa, powtarzane codziennie, moga uformowac nas na budowniczych 

Krolestwa. Wtedy z niecierpliwoscia bedziemy oczekiwac : 

•  aby wszyscy rozpoznali w Nim Ojca  

• by Go wielbili i adorowali  

• az Bog zostanie wszedzie rozpoznany jako Krol  
 

• « A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno 

będzie Jego imię. » (Za 14,9) 

 

Trzy kolejne prosby modlitwy « Ojcze nasz », dotycza zycia codziennego : 



« Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze 

grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, 

byśmy ulegli pokusie". 

• «  Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw 

mnie chlebem niezbędnym » (Prz 30,8)  

 

« …przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto 

przeciw nam zawinil»  

 

- Slowa « bo i my » czy « jako i my » nie oznaczaja ze chcemy, by Bog nam 

przebaczyl poniewaz sami przebaczamy osobom, ktore nas zranily.  

Gdy przebaczamy, nasze serce otwiera sie na dary Boze…na Jego Ducha. 

 

« i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie" 

- Chodzi tu o kazda pokuse ale szczegolnie o pokuse watpienia w Milosc Boga. 

 

• A propos modlitwy prosby :  

Gdy z ufnoscia prosimy o coś Boga przez długi czas, zostajemy wciągnięci w 

głębinę Boga i zjednoczeni z Jego wolą.  

Syryjski mnich z IV wieku Dionizy Areopagita wyjaśnia, jak to działa : "Gdybyśmy 

wsiadłszy na okręt, trzymali w rękach liny zaczepione o skałę, to nie 

przyciągnęlibyśmy wcale skały do siebie, lecz my sami i nasz okręt 

przybliżylibyśmy się do niej." 

Czesto wydaje się nam, że wiemy, czego nam potrzeba, i próbujemy nagiąć 

Boga do naszej woli, ale im bardziej ciągniemy, tym bardziej zbliżamy się do woli 

Bożej. Dionizy mówi dalej: "należy zaczynać [wszystko] od modlitwy, nie po to, 

aby przyciągnąć do nas tę moc, która jest we wszystkim i nigdzie jej nie ma, lecz 

żeby rozmyślaniami o rzeczach boskich i pobożnymi prośbami oddać się w jej 

ręce i zjednoczyć się z nią". 

 

• Wszystkie prosby zawarte w modlitwie « Ojcze nasz » sa sformuowane w 

liczbie mnogiej : kazdy modlacy sie, prosi w imieniu wszystkich ludzi.  

• Gdy powierzamy nasze problemy Bogu, nie znikaja one w sposob 

magiczny, ale odtad nie przezywamy ich juz sami : przezywamy je z Nim… 
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