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Drugie czytanie – z listu do Rzymian  5, 1-5 

Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do 

tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz 

chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - 

wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, 

ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który 

został nam dany.  

 

Jest rok 57 naszej ery. Jestesmy w Rzymie, gdzie panuje cesarz Neron. Podobnie jak 

w calym basenie Morza Srodziemnego, takze tutaj, znajduje sie kolonia zydowska. 

Liczy ona kilkadziesiat tysiecy osob. Niektorzy z nich rozpoznali w Jezusie 

oczekiwanego Mesjasza…doprowadzilo to do pierwszego powaznego rozłamu. Jedni 

drugich nazywaja heretykami czy bladzacymi.  

Ci, ktorzy uznaja Jezusa Mesjaszem, przylaczaja sie do wspolnoty chrzescijan, w 

ktorej sa juz chrzescijanie pochodzenia hellenskiego czyli byli poganie.  

Relacje miedzy nimi sa napiete. Chrzescijanie hellenisci naznaczeni sa nastepstwami 

uprawianej niegdys idolatri a ci, ktorzy maja pochodzenie zydowskie sa nadal bardzo 

przywiazani do zydowskich praktyk religijnych, dotyczacych zycia codziennego. O tych 

trudnosciach i konfliktach pisze Pawel w listach do Filipian i do Galatow.  



Najtrudniejsza sytuacja jest we wspolnocie rzymskiej. To dlatego Pawel pisze do nich 

list probujac przywrocic im pokoj. Najmocniejszym argumentem, jakiego uzywa jest 

prawda, ze wszyscy oni sa rowni wobec Zbawienia, gdyz to sam Chrystus ich zbawil.  

Niektorzy chrzescijanie pochodzenia zydowskiego uwazaja, ze tylko oni sa ludem 

Przymierza…ze ci, ktorzy maja pochodzenie poganskie nie moga do nich dolaczyc. 

Pawel odpowiada im na to w czwartym rozdziale przypominajac, ze Bog nazwal 

Abrahama sprawiedliwym jeszcze zanim zostal obrzezany! Gdy Bog go powolal, byl 

poganinem.   

 

• “W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za 

sprawiedliwość.” (Ga 3,6) 

  - co znaczy, ze Abraham jest ojcem wszystkich wierzacych bez wzgledu na to 

czy sa obrzezani czy nie 

 

“Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z 

Bogiem” 

- Zbawienie jest nam dane za darmo, jest darem Bozym. Bog oczekuje od czlowieka 

tylko, by z wiara calkowicie Mu zaufal i powierzyl sie Mu. 

 

 

„…zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki 

któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy 

się nadzieją chwały Bożej.“ 

- Pawel tlumaczy, ze « przez wiarę” w Niego zostajemy wprowadzeni do 

Przymierza z Bogiem. 

 

“pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa… miłość Boża rozlana 

jest w sercach naszych przez Ducha Świętego…“ 

- Pawel kontemplujac misterium Boga uzywa tu terminow mowiacych o Trojcy 

Swietej.  

 

« chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a 

wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję. A nadzieja 

zawieść nie może » 

- Przezywany przez nas ucisk i wszelkie trudnosci moga stac sie droga do Boga.  

- Nadzieja jest cnota ubogich : jest uwienczeniem dlugiej drogi oczyszczenia i 

wyrzeczen ; przerasta nasze zniechecenia…rodzi sie wtedy gdy prawdziwie ufamy 

Bogu. 

 



 

« …miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który 

został nam dany.  

- Miłość, ktora Bog wlewa w nasze serca, czyni nas zdolnymi do milowania Go i 

ludzi. W ten sposob zaglebiamy sie w komunii Trojcy Swietej. Pawel okresla to 

slowami : « posiadania udzialu w chwale Bozej ».  

 

 

 

 

 

 

 

Ewangelia wedlug Jana  16, 12-15 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy 

zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił 

od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 

Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma 

Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. 

- Jezus wprowadza nas tu w znaczenie misterium Trojcy Swietej.  

 

„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie 

możecie.“ 

- Droga poznawania Boga jest dluga i wlasciwie nigdy sie nie konczy. To Duch 

Swiety towarzyszy nam na tej drodze az do calkowitego wypelnienia sie planow 

Bozych. To On prowadzi nas do „calej Prawdy“.  

- Tej Prawdy nie mozemy zglebic intelektualnie bo nie jest wiedza, ktora mozna 

posiasc… 

• Jezus powiedzial: „Ja jestem Prawda…“ 

 

“Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. „ 

- Inaczej tlumaczac: „Duch Swiety pomoze wam poznac cala Prawde.“ 

 

               - W jezyku biblijnym slowo „poznac“ oznacza doswiadczenie czegos a 

nie poznanie intelektualne; tego doswiadczenia nie da sie wytlumaczyc, mozna 

je tylko przezyc…  



    *  „Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - 

wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. 

Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie 

pouczać jeden mówiąc do drugiego: "Poznajcie Pana!" Wszyscy bowiem od 

najmniejszego do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę 

im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał». (Jr 31,33-34) 

 

«… powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie 

otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. »  

- Oczywiscie nie chodzi tu o przepowiadanie w sensie wrozbiarskim.  Nie chodzi tez 

o poznanie intelektualne !  

Jezus mowi tu o doswiadczeniu szczegolnej bliskosci Boga w naszym zyciu…o 

tym, ze Duch Swiety towarzyszy nam nieustannie, ze jesli Mu pozwolimy, to 

rozpala w naszych sercach śmiałość, ktora tylko On moze dac i ktora dodaje nam 

odwagi i wytrwalosci… 

 

Celebrujac swieto Trojcy Swietej nie konteplujemy z daleka nieprzeniknietego 

misterium ale juz pomalu zaczynamy celebrowac wielkie swieto konca czasow, gdy 

cala ludzkosc wejdzie do Domu Ojca.  
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