
 

 

Drugie czytanie – z listu Jakuba  5, 1 - 6 

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. 

Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i 

srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie 

ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata 

robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu 

Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca 

wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu. 

- Jakub nie jest przeciwny bogactwom. Przeciwstawia sie jego złemu uzywaniu i 

marnotrawstwu.  

Porusza trzy zagadnienia : 

 
 

1. Bog jest sprawiedliwy, wysluchuje wolania cierpiacych i nieszczesliwych.  

 

• “Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a 

krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów.” (w.4) 

• “Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” 

(Rodz 4,10) 

• “Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem 

się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie.” (Wyj 3,9) 

 

2. Złe sposoby bogacenia sie.   



 

• « Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika ubogiego i nędznego, czy 

to będzie brat twój, czy obcy, o ile jest w twoim kraju, w twoich murach. Tegoż 

dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść nad nią słońcu, gdyż jest on 

biedny i całym sercem jej pragnie; by nie wzywał Pana przeciw tobie, a to by 

cię obciążyło grzechem. » (Pwt 24, 14-15) 

• « Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w 

wagach, w objętości. Będziecie mieć wagi sprawiedliwe, odważniki 

sprawiedliwe, sprawiedliwą efę, sprawiedliwy hin. » (Kpl 19, 35-36)  

 

            Efa  - to owczesna miara do produktow suchych, dzisiejsze 45 litrow. 

         Hin – miara do cieczy, dzisiejsze 7, 5 litra. 

 

•  « Nie będziesz miał w torbie podwójnego ciężarka: cięższego i lżejszego; nie 

będziesz miał w swoim domu podwójnej efy: większej i mniejszej. Będziesz 

miał ciężarek nie umniejszony i dokładny; będziesz miał efę nie umniejszoną i 

dokładną, abyś długo żył na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój; gdyż brzydzi 

się Pan każdym, który tak czyni, każdym, który postępuje 

niesprawiedliwie.« (Pwt 25, 13-16) 

 

• « Bo są w narodzie moim przewrotni, co splatają sieć jak łowca ptaków, 

zastawiają sidło, łowią ludzi. Jak klatka pełna jest ptaków, tak domy ich 

przepełnione są oszustwem: w ten sposób stają się oni wielkimi i bogatymi, 

otyłymi i ociężałymi, a także prześcigają się w nieprawości. Nie przestrzegają 

sprawiedliwości - sprawiedliwości wobec sierot, by doznały pomyślności, nie 

bronią sprawy ubogich. » (Jr 5,26-28) 

 
 

 

3. Bogactwo powinno sluzyc wszystkim.  
 

- Jakub tlumaczy, ze pieniadze i bogactwa powinny przyczyniac sie do szczescia 

wszystkich ludzi. Ci, ktorzy je posiadaja, powinni czuc sie odpowiedzialni za 

innych bowiem ich dobra zostaly im powierzone przez Boga, a gromadzenie ich 

nie powinno byc celem samym w sobie. Bogactwo samo w sobie nie jest zle. 

Wszystko zalezy od tego, jak go uzywamy. 

 

• Slowa Jakuba « złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie 

świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień » (w.4), 

nawiazuja do : 

• « Strać raczej pieniądze dla brata i przyjaciela, niżby miały zardzewieć, 

zmarnować się pod kamieniem. » (Syr 29,10) 

• « Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie 

złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani 

mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. » (Mt 

6, 19-20) 

 



 

Ewangelia wedlug Marka  9, 38-43. 45. 47-48 

Wtedy Jan rzekł do Niego: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, 
jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». 
Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie 
będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z 
nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 
zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem 
grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień 
młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem 
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z 
dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie 
powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z 
dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 
grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z 
dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 

- Po przemienieniu na gorze Tabor i uzdrowieniu epileptyka, Jezus przyszedl do 

Kafarnaum. Przebywajac w domu, rozmawia z Uczniami.  

« Wtedy Jan rzekł do Niego: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z 

nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z 

nami». 

- Uczniowie sa przekonani, ze tylko oni, wybrani przez Jezusa, moga wyrzucac zle 

duchy w Jego imie, ze tylko oni  moga dzialac w Jego imie … 

- Reakcja Jana Apostola przypomina reakcje Jozuego, z dzisiejszego pierwszego 

czytania. Jozue nie mogl zrozumiec, jak Eldad i Médad, powolani przez Mojzesza 

wraz z innymi 68 osmioma mezami, nie przybyli na spotkanie, a jednak dzialaja 

pod wplywem Ducha Bozego… 

Wtedy Jezus odpowiada :  

«Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł 

zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z 

nami.» 
 

 

• « Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej 

skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. 

Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo 

wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo 

wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, 

które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: 

poznacie ich po ich owocach. » (Mt 7, 15-20) 

• « Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo 

uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły; bo z owocu poznaje 

się drzewo. » (Mt 7,19) 

 



  Jezus tlumaczy, ze tak, jak mozna zbierac dobre owoce poza mala 

wspolnota, tak i moga sie zdarzyc zle owoce wewnatrz wspolnoty.  

 

« Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 

ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła 

w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, 

odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami 

być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, 

wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z 

dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, » 

- Jezus uzywa tych mocnych slow, by podkreslic jak wazna jest spójność we 

wspolnocie.  

- W jezyku hebrajskim slowo Gehenna (hebr. הינום-(א)גי Gehinnôm, Dolina 

Hinnom), jest zwykle tłumaczone na polski jako piekło. Jest to nazwa doliny – 

wąwozu, ciagnacej sie od poludnia na zachod Jerozolimy. W czasach 

starożytnych dolina Gehenny wyznaczała granice miasta. Znajdowała się za 

bramą miasta zwaną Hersit i była pierwotnie wysypiskiem śmieci, miejscem 

kremacji zwłok przestępców (Żydzi osądzali ich za niegodnych 

zmartwychwstania) oraz tych, którym odmówiono z różnych względów 

normalnego pogrzebu.  

 

« lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami 

pójść do piekła w ogień nieugaszony » 

- Ogień w Gehennie palił się nieustannie i niszczył wszystko, co było tam 

wrzucane.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hebrajski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piek%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kremacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogrzeb
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