
 

 

Drugie czytanie  -  z listu Jakuba 1, 17-18 ; 21 – 22 ; 27 

 

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca 
świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas 
przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Odrzućcie przeto 

wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności 
zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś 
słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych 
siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad 
sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym 
od wpływów świata 

- Jakub zwraca sie tu do nowoochrzczonych, nazywanych neofitami. Zaprasza ich 
do odkrycia  tego, czym bedzie teraz ich nowe zycie: 

• Zyciem w swiatlosci (w.17-18) 

• Zyciem “Slowem, ktore  ma moc zbawić dusze » (w.21) 

• W ten sposob zostana odnowieni na obraz Chrystusa, Slugi 
ubogich (w. 22 i 27) 

 

1. Zycie w Swiatlosci 

 



“Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od 
Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności”  

- Jakub zaprasza nowoochrzczonych, z ktorych wiekszosc jest pochodzenia 
zydowskiego, do kontemplacji daru Bozego. To, co jest dla nich wielka nowoscia 
to to, ze dla chrzescijan najwiekszym darem Bozym jest Jezus Chrystus:   

 

• “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne. “ (J 3, 16) 

 

- Poniewaz Zydom trudno jest zrozumiec i zaakceptowac Boskosc Jezusa, dlatego 
Jakub uzywa biblijnych okreslen “z gory”, “od Ojca świateł”: 

• “A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja 
jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie 
jestem z tego świata.” (J 8, 23) 

• “ ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją 
wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał…” (J 6,38) 

• “Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». 
(J 6, 51) 

 

“Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami 
Jego stworzeń” (w.18) 

- Kazdy ochrzczony jest zaproszony do przyjecia daru Boga, Ktory dzieli sie z nami 
zyciem Swego Syna.  

- Ochrzczeni przyjmuja nowe zycie jako swiatlo rozjasniajace ciemnosci swiata. 

•  “Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość 
wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło 
zabłysło.” (Iz 9,1)  

 

Obraz Swiatlosci bardzo przemawial do pierwszych chrzescijan. Uwazano, ze wiara 
polega na rozpoznaniu w Bogu « Ojca wszelkiej swiatlosci ».  

 

• «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie 
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło 
życia». (J 8,12) 

 

W czasie liturgii chrzcielnej, katechumeni wyrazali postanowienie spogladania 
wylacznie w kierunku tej Swiatlosci, ktora nigdy nie gasnie !  



 

2. Zycie “Slowem, ktore  ma moc zbawić dusze »   

Slowo Boze i umilowanie Go, przez wieki bylo w centrum zycia narodu 
wybranego. Tak jest tez u pierwszych chrzescijan. W centrum ich zycia jest 
Chrystus – Slowo Boga, “dane, aby swiat mial zycie”.  

 

• “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo. Ono było na początku u Boga.  Wszystko 
przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a 
światłość w ciemności świeci i ciemność jej 
nieogarnęła.” (J 1, 1-5) 

 

« przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc 
zbawić dusze wasze.  

- Nowoochrzczonych nazywano « neofitami », co doslownie znaczy « nowe 
rosliny ». 

- W czasach Jezusa, Zydzi chetnie uzywali obrazow z zycia rolniczego. I tak 
popularna wowczas modlitwa brzmiala : «  Badz blogoslawiony Panie, nasz Boze, 
Ty, Ktory dales nam prawo Prawdy i Ktory zaszczepiles (zasiales) w nas zycie 
wieczne. » 

 

3. Odnowienie na obraz Chrystusa - sluzenie ubogim. 

• « Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko 
słuchaczami oszukującymi samych siebie ». (w.22) 

• « Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża 
się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w 
zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów 
świata » (w.27) 

Jakub w swym liscie zaprasza nas do pokornego przyjecia « zasianego » w nas Slowa 
Bozego, « ktore ma moc zbawic nasze dusze ». Podobnie jak poprzedzajacy go 
prorocy, dobrze wie, ze Bog nigdy nikogo do niczego nie zmusza : obdarowuje nas 
bezwarunkowo i pozostawia wolnymi, w podejmowaniu decyzji.  

 

 

 

 

 

 



Ewangelia  wedlug  Marka   7, 1-8. 14-15. 21-23 

Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I 
zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie 
obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji 
starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I [gdy wrócą] z 
rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych [zwyczajów], które 
przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń 
miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi 
uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi 
rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, 
jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode 
Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.  
Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, ». I mówił do nich: 
«Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Potem 
przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i 
zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go 
nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza 
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, 
zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, 
obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».  

 

« Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, 
jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I [gdy wrócą] z rynku, nie jedzą, 
dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych [zwyczajów], które przejęli i 
których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń 
miedzianych. » 

- Marek tlumaczy zwyczaje narodu wybranego tym, ktorzy nie sa pochodzenia 
zydowskiego. Slowo « tradycja » jest tu uzyte w pozytywnym sensie : jest ona 
postrzegana jako bogactwo otrzymane od ojcow i pradziadow ; jest owocem 
dlugoletnich czy wrecz wielowiekowych poszukiwan tego, co podoba sie Bogu. 
Przekazywano ja z « ojca na syna », w formie zasad i przepisow dotyczacych 
szczegolow zycia codziennego.  

 

- Faryzeusze i uczeni w pismie bardzo przestrzegali Prawa i “tradycji », bylo to dla 
nich wyjatkowo wazne bo dotyczylo zachowania tozsamosci zydowskiej. Trudno 
wiec bylo im zrozumiec, ze inni moga postepowac inaczej. Uwazano, ze kazdy 
kontakt z poganami czy uzywanymi przez nich rzeczami, czynil ich 
« nieczystymi ».  

• «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji 
starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»  

Zaskakujaca jest reakcja Jezusa : «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, 
obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko 
jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście 
przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, ». I mówił do nich: «Umiecie dobrze 
uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. » 



- Jezus nie mowi, jakie jest konkretne przykazanie, ktore faryzeusze i uczeni w 
Pismie nieswiadomie « uchylaja »… to, co im wyraznie zarzuca to to, ze  »ich 
serca sa daleko od Boga ». 

 

Co zlego zrobili ? Pogardzili kims w imie Boga.  

Jezus wyraznie pokazuje, ze jest przeciwny napietnowaniu czy przesladowaniu  kogos 
w imie religii. Wieloktrotnie bedzie probowal wytlumaczyc, ze odseparowywanie sie od 
innych ludow jest zla interpretacja Prawa : to nie zapewnia zblizenia sie do Boga. 

Wszyscy prorocy tlumaczyli, ze prawdziwy kult podobajacy sie Bogu zaczyna sie od 
szacunku dla czlowieka. Prawo, ktore Bog dal narodowi wybranemu mialo pomoc mu 
stac sie szczesliwym. Tymczasem czesto stawalo sie ono przeszkoda, utrudnieniem 
na drodze do szczescia i pretekstem do pogardy… 

A przeciez sluzenie Bogu, Ktory jest Przebaczeniem nie moze prowadzic do 
pogardzania ludzmi….  

Jezus rozwija te mysl, mowiac o czystosci. W sensie biblijnym jest ona uwazana za 
zdolnosc umozliwiajaca zblizenie sie do Boga. A Bog jest Miloscia i Przebaczeniem, 
jak glosili prorocy. Jezus tlumaczy tu, ze prawdziwa czystoscia jest dyspozycyjnosc 
serca, jego otwarcie sie na Milosc Milosierna, a nieczystoscia jest “zatwardzialosc 
serca”.  

Nieco pozniej Jezus kontynuowal te mysl tlumaczac  : «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i 
zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go 
nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. (…) Z 
wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, 
zabójstwa,  cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, 
obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».  

Krotko po tym nauczaniu, Jezus udaje sie do pogan, dajac tym dowod na 
wypowiedziane wczesniej slowa: na to, ze nie boi sie kontaktu z « nieczystymi »… 

 

Dodatek : 

Ruch Faryzeuszy zalozony kolo 135 roku pne, powstal z pragnienia nawrocenia. Slowo 
“faryzeusz” znaczy “odseparowany ». Sa oni grupa szanowana przez innych. Jezus 
nigdy nie atakuje ani nie krytykuje Faryzeuszy, nie unika tez ich. Tlumaczy im tylko, ze 
rygor w przestrzeganiu przykazan moze uspic sumienie i wzbudzac pogarde w sercu 
dla tych, ktorzy sa mniej rygorystyczni…A przeciez pragnieniem Boga jest 
zjednoczenie ludzi w milosci a nie odseparowywanie…. 
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