
 

Drugie czytanie – z listu do  Hebrajczykow   4, 12 - 13 

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 

przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić 

pragnienia i myśli serca.  Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, 

przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy 

zdać rachunek.  

- Sa to slowa zachety do nawrocenia. 

“Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 

obosieczny, » 

- Bog stworzyl swiat i czlowieka swoim slowem: “Powiedzial i tak sie stalo”. 

- Slowo Boga Stworzyciela bylo jak miecz obosieczny, oddzielajacy swiatlo od 

ciemnosci. 

- Slowo Boze jest wyzwalajace, jak miecz przecina nasze zycie, uwalniajac je z 

wszystkiego, co je zniewala. 

- Jego slowo zacheca nas do zycia w coraz wiekszej wolnosci i 

odpowiedzialnosci. 

 

• „Słowo Prawa nie jest rzeczą błahą, jest waszym życiem … » (Pwt 32,47) 

 

• „Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś 

je mógł wypełnić. Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i 

nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego 

drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, 

Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce 

odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, 



służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie 

na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam 

na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo 

i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, 

miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje 

życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać 

przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. » (Pwt  30,14-20) 

 

- Teksty biblijne, przedstawiajace Slowo Boze jako miecz obosieczny, pojawiaja 

sie zawsze w zwiazku z pragnieniem wyzwolenia narodu wybranego z kolejnej 

niewoli. 

 

• « Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a Prawo 

moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga 

bardziej niż całopaleń. » (Oz 6, 5-6) 

• « I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I 

spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, 

duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie 

sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek;  raczej rozsądzi biednych 

sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy 

gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. » (Iz 11, 1-4) 

Jezus jako Slowo, ktore slalo sie Cialem, nadaje nowy sens temu proroctwu: 

• « Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie 

podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię 

Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na 

świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich 

uczynki.  Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie 

zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków.  Kto spełnia wymagania 

prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w 

Bogu».  «  (J 3,17-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia   wedlug Marka  10, 17 - 30 

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, 

pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus 

mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz 

przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, 

czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego 

przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł 

mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz 

miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa 

i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło 

i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa 

Bożego». Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: 

«Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego . Łatwiej jest wielbłądowi przejść 

przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się 

dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może się zbawić?» Jezus spojrzał na nich i 

rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe». Wtedy 

Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za 

Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, 

braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie 

otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, 

wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.  

 

«Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 

- Przestrzeganie przykazan jest jednym z etapow na drodze do zycia wiecznego. 

Nie wystarczy jednak tylko ich dokladnie przestrzegac… 

- Jezus tlumaczy mlodziencowi, ze zycie wieczne nie jest nagroda ktora otrzyma 

w przyszlosci ale zyciem z Nim juz od teraz i na cala wiecznosc…Jezus 

zaprasza go, by poszedl za Nim i radzi mu, zeby uwolnil sie od tego, co go 

zniewala, od czego stal sie zalezny. Proponuje mu, by sprzedal swe dobra. 

Wowczas mlodzienic zdaje sobie sprawe, ze jest zbyt bardzo od nich 

uzalezniony, ze nie potrafi z nich zrezygnowac. Odchodzi wiec smutny, a ten 

smutek jest jak przyznanie sie do winy. 

 

„Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest 

bogatym wejść do królestwa Bożego».  

- Dotad wszelkie bogactwo uwazane bylo za dar Bozy. Bylo znakiem Jego 

blogoslawienstwa. Dtalego sluchajacy Jezusa, nawet Apostolowie, sa bardzo 

zdumieni tymi slowami. 

 

 

 



«Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego . Łatwiej jest wielbłądowi 

przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». 

- Jezus zaczerpnal ten obraz z popularnego wowczas przyslowia, mowiacego o 

sloniu, przechodzacym przez ucho igielne. Nieco pozniej zapisano je nawet w 

Talmudzie Babilonskim. 

 

«Któż więc może się zbawić? (…) «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u 

Boga wszystko jest możliwe» 

- Jezus nie chce nikogo zniechecac, podkresla, ze tylko Bog moze wyzwolic 

czlowieka -  On, ktory jest Wszechmocny. 

 

Jezus tlumaczy, ze zbawienie: 

- Jest darem. 

- Nie jest rekompensata czy zasluzona nagroda. 
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