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Drugie czytanie – z listu do Rzymian  8, 8 - 17 

Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie 

według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś 

nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was 

mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak 

ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który 

Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 

przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. 

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli 

będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha 

uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których 

prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by 

się znowu pogrążyć w bojażni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym 

możemy wołać: Abba, Ojcze". Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, 

że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami 

Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, by też wspólnie 

mieć udział w chwale. 

 

« Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak 

nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was 

mieszka.» 



- W jezyku „pawlowym“ slowo « cialo » ma inne znaczenie niz w naszym 

wspolczesnym jezyku.  

- Wedlug Pawla trzeba nam wybrac miedzy dwoma sposobami zycia czy inaczej 

mowiac: wybrac wlasciwa droge zycia.  

Motyw dwoch drog jest dobrze znany w jezyku biblijnym : do czlowieka nalezy 

wybor czy pojdzie droga zaufania Bogu czy nieufnosci…droga zycia w pewnosci, 

ze Bog nigdy nas nie opusci czy droga watpienia w Jego Milosc i zbaczania z 

drogi Zycia… 

 

« życie według ciała »  

- Wedlug Pawla jest to zycie niewolnika, ktory nie ufa swemu panu i ktory stara sie 

byc mu wierny wylacznie z powodu leku czy poczucia obowiazku.  

 

« życie według Ducha »  

- Pawel tlumaczy to jako zycie w relacji synowskiej tzn. relacji zaufania, milosci i 

bliskosci z Bogiem.  

 

 

Oto przeslanie Pawla z czytanego dzis fragmentu : 

 

1.  Duch Swiety prowadzi nas droga zaufania i milosci, na wzor Chrystusa, ktora to 

prowadzi do zycia. Tymczasem droga nieufnosci i podejrzliwosci prowadzi do 

smierci.  

 
 

• « Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy 

ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli.»  
 

- Wszystko, co w postepowaniu czlowieka ma charakteur niewolniczy, 

prowadzi do destrukcji. Natomiast to, co ma charakter synowskiego 

zaufania, daje pokoj i szczescie.  

 

 

2. Duch Swiety mieszka w nas, jestesmy synami i mozemy nazywac Boga Ojcem. 

 

• « Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, 

będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są 

synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu 

pogrążyć w bojażni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym 

możemy wołać: Abba, Ojcze".   

 

- W dniu, w ktorym cala ludzkosc rozpozna w Bogu swego Ojca, wypelni sie 

plan Bozy i wszyscy beda mogli wejsc do Jego chwaly.   



    * « Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów 

Bożych. » (w.19) 

 

 

« Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a 

współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, by też wspólnie 

mieć udział w chwale. » 

- Ten, kto zyje jak niewolnik uwaza, iz Bog stawia warunki uczestniczenia w Jego 

dziedzictwie. 

- Ten, kto daje sie prowadzic Duchowi Swietemu, widzi w Bogu Ojca, pelnego 

milosci i ufa Mu, rowniez wtedy gdy mu sie « nie powodzi », a szczegolnie gdy 

doswiadcza cierpienia: gdy cierpiac, pozostajemy w komuni z cierpiacym 

Jezusem, ufajac Ojcu, to wowczas to cierpienie staje sie droga do 

zmartwychwstania…  

 

 

 

 

    Ewangelia wedlug  Jana 14, 15-16. 23b-26 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 

moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami 

był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 

umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, 

ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który 

Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 

Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni 

wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".  

 

- Stworzeni na obraz i podobienstwo Boga, powolani, by dac sie tak przemieniac 

Duchowi Swietemu, jak glina poddaje sie rekom garncarza…. jestesmy jak glina 

w rekach Boga, ktory formuje nas, sprawiajac, ze stajemy sie coraz bardziej do 

Niego podobni… 

 

"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. » 

 

• «  Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak 

Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym 

wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 

miłowali». (J 13,34-35) 



- To po tym, jak sluzymy braciom, jak ich milujemy, mozna poznac nasza 

milosc do Boga. 

- Inaczej mowiac : « Jesli Mnie milujecie, bedziecie wierni Moim 

przykazaniom. » 

 

« Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go 

i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. » 

- Zdolnosc do milowania jest jak sztuka, ktorej sie uczymy powtarzajac wielkrotnie. 

- Milosc Boga jest nieskonczona. Nasza zdolnosc do przyjecia Jej jest ograniczona 

ale moze wzrastac w miare cwiczenia sie w Niej… 

- Inaczej tlumaczac powyzszy cytat : « Jesli ktos Mnie miluje, bedzie sluzyl swym 

braciom, i wtedy po malu jego serce coraz bardziej bedzie sie otwierac na Moja 

Milosc, ktora to powiekszy jego pojemnosc i jeszcze bardziej wypelniajac go 

sprawi, ze coraz lepiej bedzie milowal braci i sluzyl im. » 

 

« będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze » 

- Paraklet to Duch Swiety - Obronca, ktory jak adwokat broni nas przed nami 

samymi, przed wszystkim, co sprawia ze ociagamy sie ze sluzeniem innym, ze  

opieramy sie czy wrecz zaniechujemy… Potrzebujemy tego Obroncy, dzieki 

ktoremu pozwolimy sie urabiac codziennie na nowo, jak glina w rekach Mistrza.   
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