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Drugie czytanie  -  z listu do Galatow  6, 14-18 

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja 

dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. 

Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego [niech 

zstąpi] pokój i miłosierdzie! Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja 

na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego 

Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen. 

 

«… nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana 

naszego Jezusa Chrystusa» 

- Slowa « jak tylko » wskazuja na to, ze Pawel nawiazuje do jakiegos problemu, 

ktory zaistnial wsrod Galatow. Sugeruja to juz wczesniejsze slowa z poczatku 

listu :  

 

« Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak 

szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są 

tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić 

Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam 

Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to 

przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię 

różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty! » 

 



 - Chodzi tu o chrzescijan pochodzenia zydowskiego, ktorzy zmuszali innych 

chrzescijan do obrzezania i przestrzegania Prawa zydowskiego.  

 

Pawel tlumaczy, ze : 
 

- To wiara w Chrystusa, naznaczona moca Chrztu Swietego, prowadzi nas do 

Zbawienia. 

- Zmuszanie do obrzezania moze sugerowac, ze Chrzest nie wystarcza… 

- Dla kazdego chrzescijanina jedynym powodem do dumy powinien byc Krzyz 

Chrystusowy. Aby to dobrze rozumiec, trzeba pamietac, ze dla Pawla, Krzyz nie 

jest przedmiotem ale wydarzeniem historycznym, bedacym w samym centrum 

histori swiata…wydarzeniem, ktore raz na zawsze pojednalo Boga z ludzkoscia 

oraz ludzi ze soba.  

 

“…bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.” 

- Co znaczy, ze Pawel, podobnie jak caly swiat, zostal definitywnie przemieniony.  

- Teraz zyje wedlug Ducha Swietego, Jemu pozwala sie prowadzic… 

Jest swiadkiem przemiany, jakiej tylko Duch Swiety moze dokonac… 

 

• “Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego 

znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w 

niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.” (Kol 1,19-20) 

 

- Krzyz, Meka Jezusa i Jego zmartwychwstanie sa nierozlaczne. Pawel tlumaczy, 

ze poprzez Krzyz powstalo nowe stworzenie.  
 

• « Laska wam i pokoj od Boga, Ojca naszego i od Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, ktory wydal samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwac nas z tego 

zlego swiata…” 

 

Pawel, w liscie do Galatow wielokrotnie przeciwstawia : 

-  stary reżim Prawa - nowemu reżimowi wiary 

- zycie wedlug ciala - zyciu wedlug Ducha 

- niewolnoctwo - wolnosci uzyskanej w Jezusie Chrystusie 

• A w liscie do Koryntian pisze o tym, ze stary swiat przeminal i nastal nowy.  

 

 

 

 

 



Ewangelia wedlug Lukasza  10, 1 - 20  

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po 

dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 

Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc 

Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak 

owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze 

nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu 

domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli 

nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo 

zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do 

jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie 

chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.  Lecz jeśli 

do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: 

Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże 

to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów 

dzień niż temu miastu.  Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie, 

przez wzgląd naTwoje imię, nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: 

«Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę 

stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie 

zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie 

się, że wasze imiona zapisane są w niebie».  

 

- Jezus wysyla swych Uczniow na misje. Udziela im roznych rad. Dobrze wie, ze 

spotkaja ich odrzucenia, pokusy i rozne trudnosci. 

 

„Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego 

ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, 

strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. »  

- Nawet jesli ktos ich nie chce przyjac, powinni przekazac wiadomosc, „że bliskie 

jest królestwo Boże.“ 
 

 

« Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam.“ 

- To znaczy: „ nie pozwalajcie, by niepowodzenia, odmowy czy inne przeszkody 

zniechecaly was i opoznialy misje.“ 

 

« Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów;  

- Uczniowie beda uczyc sie zyc z dnia na dzien, nie martwiajac sie o nastepne dni. 

Beda jesc i pic to, co im podadza, czym ugoszcza…podobnie, jak narod wybrany 

idacy przez pustynie karmil sie manna, ktora Bog zsylal im kazdego dnia, w 

ilosciach przeznaczonych wylacznie na dany dzien.  

 



„nikogo w drodze nie pozdrawiajcie!“ 

- Mentalnosc ludzi Dalekiego Wschodu nakazywala nie pozdrawiac sie w sposob 

powierzchowny. Takie pozdrawianie zajmowalo wiec duzo czasu. 

 

„Nie przechodźcie z domu do domu.“ 

- To przestroga przed pokusa sukcesu. Jezus pragnie, by Uczniowie nauczyli sie 

“przekazywac paleczke”. Powierzona im misja jest bardzo wazna ale nie jest ich 

wlasnoscia… 

 

« «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby 

wyprawił robotników na swoje żniwo. 

- Kazda modlitwa otwiera nasze serca na przemiane… 

- Bog dobrze wie, ze czlowiek potrzebuje pomocy, ze potrzeba wielu robotnikow… 

 

« Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że 

wasze imiona zapisane są w niebie». 

- To przestroga przed próżnościa. 

- Prawdziwi apostolowie nie koniecznie sa slawni… 
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