
 

Zachęcam do zapoznania się z tekstami biblijnymi na V niedzielę Wielkiego Postu i ich 

komentarzem, który przygotowuje Pani Marzenna Szeszko. Są one zamieszczone na stronie 

internetowej naszej parafii w zakładce: „Rozważania biblijne”.  

Poniżej podaję teksty związane z kolejnym tematem rekolekcji   

List św. Pawła do Rzymian 10,9-10: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest 

Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. 

Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do 

zbawienia”.  

List św. Pawła do Galatów 2,19b-20: „Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, 

jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego 

siebie wydał za mnie”.  

List św. Jakuba 2, 14-17: „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”.  

Księga Powtórzonego Prawa 30,15-20: „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, kładę 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”. 

List św. Pawła do Kolosan 2,6-7: „Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako 

Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i 

umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności”. 



List św. Pawła do Rzymian 8,31-39: 31 „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?  On, który 

nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim 

i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg 

wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?  Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus 

Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i 

przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk 

czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z 

powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale 

we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem 

pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani 

przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła 

nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. 

List św. Pawła do Efezjan 4,3-6.11-16: „Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, 

jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, 

jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.  Jeden jest Bóg i Ojciec 

wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. (...) I On 

ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i 

nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała 

Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna 

Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.  [Chodzi o 

to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek 

oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc 

prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi.  

Z Niego całe Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej 

każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w 

miłości”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


