
 

Drugie czytanie  - z listu Jakuba  2, 14-18 

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie 

spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub 

siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: 

«Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» - a nie dacie im tego, czego 

koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby 

połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty 

masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę 

wiarę ze swoich uczynków.  

« Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie 

będzie spełniał uczynków? » 

• « Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, 

lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. » (Mt 7,21) 

 

- Jakub bardzo dobrze znal Strary Testament, wiedzial wiec, ze temat sluzenia 

bliznim, byl czesto poruszany przez prorokow.   

• « Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać 

więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić 

swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego 

ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. » (Iz 58,6-7) 

 



- Dla Jakuba spełnianie dobrych uczynków, sluzenie braciom jest praktykowaniem 

wiary. Autorzy tekstow Nowego Testamentu pisza o dwoch praktykach zycia 

wiara :  liturgicznej i milosci braterskiej. Wszyscy ci autorzy sa zgodni co do tego, 

ze obie te praktyki sie uzupelniaja : a w zadnym wypadku jedna nie zastepuje 

drugiej. Mowi o tym Jezus, cytujac slowa Ozeasza :  

 

« Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. » (Oz 

6,6) : 

-  Jezus tlumaczy tu, ze nawet najpiekniejsze i najpiekniej skladane ofiary w 

Swiatyni, nigdy nie zastapia gestow milosierdzia.  

• « Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel 

jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On usłyszawszy to, rzekł: «Nie 

potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się 

zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie 

przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników». (Mt 9, 11-13) 

 

«Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. » 

( Jk 2, 26)  

- Wiara, ktora nie jest ozywiana uczynkami, obumiera…inaczej mowiac : uczynki sa 

« oddechem » wiary…dostarczaja jej « tlenu »… 

 

• « Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi 

niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość 

Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» (1 J 3, 17-

18) 

• « Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto 

miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest 

miłością. » (1 J 4, 7-8) 
 

- Wiara nie jest bagazem ale droga, na ktorej dzieki naszym dobrym uczynkom, 

dzieki  sluzeniu braciom, poznajemy Boga. 

• « Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z 

człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, 

wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, 

bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie 

wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój 

zbudował na piasku. » (Mt 7, 24-26) 

• « Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał 

wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. a miłości 

bym nie miał, byłbym niczym. » (1 Kor 13,2) 

 



Ewangelia wedlug Marka  8, 27-35 

Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze 
pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A 
wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy 
surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn 
Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i 
uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił 
zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz 
On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, 
szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».  Potem przywołał do 
siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, 
zachowa je. 

- Wyznanie Piotra : «Ty jesteś Mesjasz», bylo wowczas bardzo bulwersujace ! Dla 

swiadkow tej sceny, jeszcze bardziej bulwersujaca byla odpowiedz Jezusa, ktory 

nie zaprzeczyl ! Prosil ich tylko o zachowanie milczenia w tej sprawie, o 

nierozglaszanie tego. Mamy tu do czynienia z tak zwanym « sekretem 

mesjanskim » : to jest jeszcze za wczesnie na takie deklaracje bowiem tytul 

Mesjasza jest dla wielu niejasny. Jezus jest zapowiadanym przez prorokow 

Mesjaszem ale ludzie wyobrazaja Go sobie inaczej…trudno im rozpoznac 

Mesjasza w osobie Jezusa. Jezus dobrze o tym wie i dlatego tlumaczy : « Syn 

Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach 

zmartwychwstanie. » 

- Tytul « Syn Człowieczy » jest synonimem Mesjasza 

• « Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa  

jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed 

Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu 

wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,  

które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. » (Dn 7, 13-14) 

Kilka zdan dalej, prorok Daniej tlumaczy, ze « Syn Człowieczy » nie jest jednostka 

ale calym narodem :  

« Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na 

zawsze i na wieki wieków". …A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym 

niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym 

królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe". (Dn 7, 18 ; 27) 

Tak wiec gdy Jezus mowi, ze jest « Synem Czlowieczym », przedstawia sie w ten 
sposob jako Ten, ktory stoi na czele ludu Bozego. Jest Mesjaszem, ktory przyszedl 
wprowadzic Krolestwo Boze na ziemi.   



Tymczasem, narod wybrany oczekiwal Mesjasza – tryumfujacego krola, pelnego sily i 
chwaly, ktory wypedzi raz na zawsze rzymskiego okupanta z kraju…  

 

« …mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go 
upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra 
słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co 
ludzkie».  

- Piotr odrzuca mozliwosc towarzyszenia Jezusowi w cierpieniu. To jest jakby 
pierwsze kuszenie i zaparcie sie Piotra. Marek w przeciwienstwie do Mateusza i 
Lukasza, nie zamieszcza w swej Ewangeli tekstow o kuszeniu Jezusa na pustyni. 
Jednak wspomina o kuszeniu w czytanym dzis fragmencie.  

 

Bog w swiom planie zbawienia nie przewidzial udzialu Mesjasza jako tryumfujacego 
krola. Chcial bowiem, by “wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy” (1 Tym 2,4). 
Dlatego trzeba, aby odkryli troskliwosc Boga, Jego przebaczenie i Milosierdzie: nie 
mozna doswiadczyc tego w manifestacji sily i potegi lecz w darze zycia Syna Bozego.  

• “Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich. » (J 15,13) 



•  
•  

• Polska Misja Katolicka w Strasburgu, 

• ks. Ryszard Górski 

• Parafia Notre Dame de Lourdes 

• 9, rue du Hohwald 67000 Strasbourg 

• tel: 03.88.32.31.60 

 

https://polska-misja-katolicka-strasbourg.pl/duszpasterze.php

