
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

17 lutego 2020 

Lekcja  96                                         Temat:  O wytrwałości 
 

Jk 1,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu 

pokoleniom w rozproszeniu. (2) Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć 

spadają na was różne doświadczenia. (3) Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na 

próbę, rodzi wytrwałość. (4)  

Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, 

abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. (5) Jeśli zaś 

komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie 

wymawiając; a na pewno ją otrzyma. (6) Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. 

Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i 

miotanej to tu, to tam. (7) Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od 

Pana, (8) bo jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach (9) Niech 

się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, (10) bogaty natomiast ze swego 

poniżenia, bo przeminie niby kwiat polny. (11) Wzeszło bowiem palące słońce i 

wysuszyło łąkę, kwiat jej opadł, a piękny jej wygląd zginął. Tak też bogaty przeminie w 

swoich poczynaniach. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wytrwałość jest jedną z tych cech charakteru, które doceniają wszyscy. Umiejętność 

trzymania się obranego kierunku w niesprzyjających okolicznościach jest często tym 

czynnikiem, który rozstrzyga pomiędzy powodzeniem a klęską.  

Apostoł Jakub uważa również, że wytrwałość jest bardzo istotnym elementem naszej 

wiary – tak ważnym, że zrównuje ją z doskonałością. Posuwa się aż do stwierdzenia, że 

doświadczenia, jakie na nas spadają, powinniśmy uważać za „pełną radość”, gdyż dają 

nam one szansę ćwiczenia się w wytrwałości.  

 



Wiemy jednak, jak trudno jest być wytrwałym, a już zwłaszcza w naszej 

wędrówce z Panem.  

 Czujemy się znużeni walką z pokusami.  

 Męczą nas wyrzeczenia.  

 Zastanawiamy się czy Bóg rzeczywiście słyszy nasze modlitwy.  

 Nie wiemy, jak długo zdołamy jeszcze kochać tych, którzy nie odpowiadają nam 

miłością na miłość.  

Co więc mamy czynić, żeby nie zboczyć z kursu? Co czynić, aby iść naprzód z 

niesłabnącą ufnością, kiedy nasza wiara jest poddawana próbom i mamy już wszystkiego 

dosyć?                               Spójrzmy na Jezusa.  

On też na pewno był znużony wędrówką od wsi do wsi, od miasta do miasta, bez 

własnego kąta, gdzie mógłby się schronić i odpocząć. Musiał być zmęczony ciągłym 

nagabywaniem przez ludzi, którzy koniecznie chcieli zobaczyć cud, którzy chcieli Go 

dotknąć, żeby odzyskać zdrowie. Z pewnością drażniące były ciągłe ataki ze strony 

przywódców religijnych, tak małostkowe i bezduszne.  

Jednak Jezus czynił to, co do Niego należało. Każdy dzień niósł ze sobą twarde 

wymagania, ale Ojciec dawał Mu łaskę wytrwałości – aż do końca, aż do śmierci 

na krzyżu. 

My także możemy liczyć na to, że Bóg da nam łaskę wytrwałości. Nie znaczy to, że pod 

działaniem łaski wszystko stanie się łatwe. Czasami musimy po prostu wbrew 

wszystkiemu robić to, co do nas należy – tak jak czynił to Jezus. Z ufnością, że znajdziemy 

w sobie dość siły, aby iść dalej. Kiedy będziemy prosić Boga o wytrwałość, On da nam tę 

siłę.  

Każdy z nas musi stawiać czoło jakimś wyzwaniom, czy będzie to trudna relacja, silna 

pokusa, czy przewlekła choroba. Modląc się o łaskę wytrwania w swoich własnych 

próbach, pomódl się także za wszystkich innych czytelników Słowa wśród nas, którzy 

potrzebują tej samej łaski. A następnie uciesz się tym, że gdy ty polecasz ich Bogu, oni 

także modlą się za ciebie! Ps 119,67-68.71-72.75-76    

„Jezu, pomóż mi wytrwale stawiać czoło wszystkim trudnościom, które dziś 

napotkam”. 

Mk 8,11-13 

(11) Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali 

się od Niego znaku. (12) On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: Czemu to plemię domaga się 

znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. (13) I 

zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.  

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

18 lutego 2020                           

Lekcja  97                                            Temat:  Wzrastanie w wierze 
Jk 1,12-18 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(12) Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany 

próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. (13) Kto 

doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie 

ku złemu, ani też nikogo nie kusi. (14) To własna pożądliwość wystawia każdego na 

pokusę i nęci.. (15) Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech 

dojrzeje, przynosi śmierć. (16) Nie dajcie się zwodzić, bracia moi 

umiłowani! (17) Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z 

góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.  

(18) Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli 

jakby pierwocinami Jego stworzeń. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Pomyśl, z jakim przejęciem żona i mąż witają na świecie swoje nowo narodzone 

dziecko. Ile w nich radości, wdzięczności i miłości! Ile szczęścia i nadziei!  

A teraz uświadom sobie, że Bóg żywi podobne uczucia wobec każdego z nas.  

Apostoł Jakub mówi nam przecież, że Bóg „zrodził nas” mocą swego słowa. A te 

duchowe narodziny, które mają miejsce w czasie chrztu niosą wielką radość 

Ojcowskiemu sercu.  

Jednak radości z naszego chrztu towarzyszy świadomość, że musimy wzrastać w 

wierze. Podobnie rodzice uszczęśliwieni narodzinami potomka zdają sobie sprawę, że 

przed ich dzieckiem jest jeszcze długa droga rozwoju.  

Co sprawia, że wzrastamy w wierze?  

Na pewno potrzebujemy spotkania z Jezusem  

 w sakramentach świętych, ale  

 potrzebujemy również spotkania z Nim w Biblii.  

 



To właśnie przez Pismo 

Święte poznajemy Jezusa. 

 

 Spotykamy Go w opowieściach ewangelicznych, a gdy je stale od nowa 

rozważamy, pogłębia się nasza więź z Jezusem.  

 Możemy towarzyszyć Mu wyobraźnią w wędrówkach, stawać w tłumie, który 

On naucza, i wśród chorych, których uzdrawia.  

Kiedy to czynimy, przybliżamy się duchowo do Niego, poznajemy Go coraz lepiej                

i umacniamy się w wierze, że On także i teraz jest z nami.  

Pismo Święte formuje też nasz sposób myślenia. 

   Pomaga nam coraz głębiej rozumieć, kim jest Bóg i co dla 

nas uczynił w Chrystusie.  

   Pomaga nam wybierać raczej wartości Boga niż wartości 

świata.  

   Wreszcie, Pismo Święte jest kanałem, przez który mówi do 

nas Duch Święty.  

Kiedy je czytamy, zdarza się, że jakiś fragment przemawia do nas w sposób 

szczególny – Pan posługuje się nim, aby nas prowadzić, pocieszać i wspierać w naszej 

codzienności.  

Czytaj więc codziennie Pismo Święte i rozważaj to, co czytasz.  

Weźmy, na przykład, inny werset z dzisiejszego czytania: „Każde dobro, jakie 

otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł” (Jk 1,17).  

Co czujesz, kiedy to czytasz? Może budzi się w tobie chęć podziękowania Bogu za 

Jego dobrodziejstwa? A może przychodzi ci na myśl, że pomimo twoich różnych 

problemów Bóg wciąż wszystkim kieruje i jest dobry. Jeśli Pismo Święte daje ci jakieś 

natchnienie, traktuj je poważnie. Może właśnie w tej chwili, posługując się tym tekstem, 

Bóg chce „zrodzić” coś nowego w twoim życiu!  

„Panie, rozbudź we mnie głód Twojego słowa”.  

Ps 94,12-15.18-19 

 



Mk 8, 14 - 21 

 (14) A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w 

łodzi. (15) Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu 

Heroda. (16) Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. (17) Jezus 

zauważył to i rzekł im: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie 

pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł?  

(18) Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? 

Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, (19) kiedy połamałem pięć 

chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli Mu: Dwanaście. (20) A kiedy połamałem 

siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? 

Odpowiedzieli: Siedem. (21) I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie?  
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Lekcja  98                                            Temat:  Bóg jest ... 
Mk 8,22-26 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(22) Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby 

się go dotknął. (23)On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył 

mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co? (24) A gdy przejrzał, 

powiedział: Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. (25) Potem 

znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał /on/ zupełnie, i 

został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie.(26) Jezus odesłał go do 

domu ze słowami: Tylko do wsi nie wstępuj.  

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o uzdrowieniu, które nie dokonało się całkowicie 

za pierwszym razem. Jezus położył ręce na oczy niewidomego nie raz, ale dwa razy, 

zanim przejrzał on zupełnie.  

 Z pewnością mógł go uzdrowić do końca za pierwszym razem, ale tego nie 

uczynił. Dlaczego?  

 I dlaczego Marek zamieścił w swojej Ewangelii to „dwustopniowe” 

uzdrowienie?  

Może po prostu chciał nam uświadomić coś nowego na temat Boga i Jego sposobu 

działania. Bóg jest pełen współczucia.  

Jezus traktuje niewidomego człowieka z wielką łagodnością. Bierze go za rękę i 

wyprowadza daleko od oczu ciekawskich. Nie uzdrawia go na odległość, jak uczynił to 

ze sługą setnika. Podchodzi blisko. Na tyle blisko, by móc dotknąć jego oczu, na tyle 

blisko, by zapytać go, czy widzi i by usłyszeć jego odpowiedź. Jak krzepiący musiał być 

dla niewidomego ten ludzki kontakt! Odizolowany od innych swoją ślepotą, być może 

nawet odrzucony z tego powodu, z pewnością tęsknił za doświadczeniem bliskości 

drugiego człowieka.  



Bóg jest wytrwały.  

Jezus z pewnością sam wiedział, że człowiek został uzdrowiony tylko częściowo, ale 

mimo to zadał mu to pytanie. Chciał uzdrowić w nim coś więcej niż kalectwo fizyczne, 

pragnął dotknąć także duchowej ślepoty. Na szczęście niewidomy odpowiedział szczerze. 

Wyznanie, że ludzie wyglądają w jego oczach jak drzewa, wymagało od niego pewnej 

odwagi. Gdyby jednak po prostu podziękował Jezusowi za to, co już otrzymał i poszedł 

swoją drogą, przeżyłby resztę życia w fizycznym i duchowym chaosie. Pytania zadane 

przez Jezusa dały mu odwagę, by zapragnąć więcej. Bóg jest cierpliwy.  

Marek w swojej Ewangelii ukazuje Jezusa jako niestrudzonego Nauczyciela, który 

jednak pozostaje niezrozumiany nie tylko przez napotykanych ludzi, ale także przez 

swoich uczniów.  

Wielu biblistów uważa, że stopniowe uzdrawianie niewidomego ma ukazać 

cierpliwość Jezusa, który pomaga przejrzeć swoim uczniom. Jezus pracował nad nimi 

cierpliwie, podobnie jak pracował nad niewidomym.  

Będzie też pracował nad tobą. Ten sam Jezus, który ze współczuciem wyprowadził na 

bok niewidomego, chce teraz być blisko ciebie.  

 Będzie wytrwale cię dotykał, uzdrawiał, słuchał twoich próśb.  

 Będzie cierpliwie pomagał ci trwać w wierze aż do chwili, gdy ujrzysz Go 

twarzą w twarz.  

„Jezu, proszę, pomóż mi dziś ujrzeć Cię choć odrobinę jaśniej”. 

Ps 15,1-5 

Jk 1,19-27 

 (19) Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, 

nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. (20) Gniew bowiem męża nie wykonuje 

sprawiedliwości Bożej. (21) Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a 

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

wasze. (22) Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi 

samych siebie. (23) Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, 

podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.(24) Bo przyjrzał się 

sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. (25) Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, 

Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale 

wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo (26) Jeżeli ktoś uważa się za 

człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego 

pozbawiona jest podstaw. (27) 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. 
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Lekcja  99                                             Temat:  Odwrócona perspektywa 
Jk 2,1-9 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa 

uwielbionego nie ma względu na osoby.  

(2) Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote 

pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, (3) a 

wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do 

ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, (4) to czy nie 

czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? (5)Posłuchajcie, 

bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze 

oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? (6) Wy zaś 

odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i 

nie oni ciągną was do sądów? (7) Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu, które 

wypowiedziano nad wami? (8) Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie 

Prawo: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze 

czynicie. (9) Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo 

potępi was jako przestępców.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

W swojej biografii św. Franciszka z Asyżu pisarz brytyjski G.K. Chesterton posłużył się 

pewną analogią, aby pokazać, w jaki sposób nawrócenie Franciszka spowodowało przewrót 

w całym jego sposobie myślenia.  

Zatopiony w modlitwie w grocie poza miastem młody Franciszek porzucił swoje ambicje 

światowej kariery wraz z jej zaszczytami, a wybrał życie na chwałę Boga. Kiedy wyszedł z 

jaskini, wszystko odwróciło się dla niego do góry nogami.  

Jak napisał Chesterton, było to tak, jakby Franciszek „zaczął chodzić na rękach”. 

Chesterton posłużył się tym obrazem, aby oddać uczucie radości, jakiej doświadczył 

Franciszek, kiedy po wyrzeczeniu się wszystkiego, co posiadał, ujrzał prawdziwą biedę 

ludzi i to, że każda chwila ich życia zależy od Boga.  



Z tej odwróconej perspektywy wszystko, co wydawało się mocne i trwałe – grube mury, 

wysokie wieże – okazało się niepewne, zwisając niebezpiecznie nad pustą przestrzenią. 

Odwracając się do góry nogami Franciszek ujrzał wszystko takim, jakim jest naprawdę.  

Obraz ten rzuca pewne światło na treść dzisiejszego czytania. 

 W świecie, który przykłada tak wielką wagę do pozycji danej osoby, Jakub poleca 

swoim czytelnikom nie kierować się względami ludzkimi. Nie możemy już patrzeć na 

innych tak, jak patrzy na nich świat, faworyzując bogatych i potężnych, a jednocześnie 

ignorując tych, którzy są chorzy lub borykają się z problemami finansowymi. 

Powinniśmy natomiast widzieć te rzeczy „do góry nogami”.  

Jeśli mamy faworyzować kogokolwiek, niech będą to ubodzy, a nie bogaci, ponieważ to 

ubodzy tak niewiele mają, a tak wiele potrzebują. Może to być dla nas ogromnym 

wyzwaniem. Trudne jest już samo oddanie ubogim zbywających nam pieniędzy czy 

wolnego czasu, a co dopiero stawianie ich na pierwszym miejscu. Jest to mniej więcej taka 

różnica, jak pomiędzy poświęceniem uwagi komuś, kto jest czarujący i atrakcyjny, a komuś, 

kogo uważamy za nudziarza.  

Jednym ze sposobów odwracania naszej perspektywy jest patrzenie na krzyż.  

 Im bardziej wpatrujemy się w znak miłości Tego, który ogołocił samego siebie, 

tym bardziej zmienia się nasza wizja świata.  

 Patrząc, jak Jezus wychodził naprzeciw ludziom i ich potrzebom, sami uczymy się 

ofiarnego dawania siebie.  

 Uczymy się, na wzór św. Franciszka, traktować każdego człowieka, bogatego i 

biednego, z miłością i szacunkiem, na jakie zasługuje. 

„Jezu, pomóż mi patrzeć na innych tak, jak Ty na nich patrzysz, i kochać ich tak, 

jak Ty kochasz”. 

Ps 34,2-7 

Mk 8,27-33 

(27) Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 

uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? (28) Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za 

Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. (29) On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? 

Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. (30) Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o 

Nim nie mówili. (31) 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. (32) A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i 

zaczął Go upominać. (33) 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. 
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Lekcja  100                                  Temat:   Miłość - jako czasownik! 
Jk 2,14-24.26 (Biblia Tysiąclecia) 

 (14) Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie 
będzie spełniał uczynków? Czy /sama/ wiara zdoła go zbawić? (15) Jeśli na przykład 
brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, (16) 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? (17) Tak też i wiara, 
jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. (18) 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. (19) Wierzysz, że jest jeden 
Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą. (20) Chcesz zaś 
zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? (21) Czy 
Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył 
syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? (22) Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami 
i przez uczynki stała się doskonała. (23) I tak wypełniło się Pismo, które mówi: 
Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany 
przyjacielem Boga. (24) Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na 
podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. (25) Podobnie też nierządnica Rachab, 
która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła 
usprawiedliwienia za swoje uczynki? (26) Tak jak ciało bez ducha jest martwe,  

tak też jest martwa wiara bez uczynków. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Od czasów reformacji – kiedy rola wiary i uczynków w zbawieniu człowieka stała się 

kością niezgody pomiędzy katolikami a protestantami – wielu wierzących, czytając ten 

fragment, przede wszystkim próbowało bronić własnej jego interpretacji.  

 Czy rzeczywiście zbawia nas sama wiara?  

 Czy też musi ona przejawiać się w uczynkach?  

Jakub, pisząc ten list, nie był uwikłany w tego typu spory teologiczne. Reagował po 

prostu jak dobry duszpasterz na to, co dostrzegał w swoim Kościele. Widział, że 

członkowie jego wspólnoty nie żyją według tego, w co – jak twierdzą – wierzą.  



Zachowywali się tak, jakby uważali, że skoro mają wiarę, to będą zbawieni i nie muszą 

czynić żadnych wysiłków ani pomagać innym. Jakub napisał więc ten list, aby nimi 

potrzasnąć.  

Zauważyłeś, że zwraca się nawet do czytelników słowami: „nierozumny człowieku”?  

Najwyraźniej bardzo chciał przykuć ich uwagę i skłonić do refleksji nad tym, w jaki 

sposób traktują siebie nawzajem. Może słyszałeś takie powiedzenie, że  

„miłość jest czasownikiem”. 

Miłość wyraża się w działaniu, a nie tylko w przyjemnych uczuciach. Jakub pokazuje, 

że także wiara jest „czasownikiem”. Ona także musi wyrażać się w działaniu.  

Wiara w Jezusa przemienia nasze myślenie, ale także postępowanie.  

 Zaczynamy inaczej gospodarować czasem i pieniędzmi.  

 Zaczynamy inaczej mówić i inaczej słuchać.  

Podobne przesłanie niesie także dzisiejsza Ewangelia. Jezus mówi, że jeśli  chcemy iść 

za Nim, powinniśmy Go naśladować – w swoim postępowaniu. To właśnie oznaczają 

słowa o zaparciu się samego siebie i wzięciu swojego krzyża.  

Oby więc Jakub potrząsnął dziś także i nami.  

 Spróbuj przez chwilę zastanowić się, w jakich uczynkach wyraża się żywotność 

twojej wiary, a w jakich jej brak.  

 Zaczynaj nowy dzień od wyznania Panu, że chcesz żyć tym, w co wierzysz.  

 Pod koniec dnia zapytaj sam siebie: W jaki sposób moje uczynki wyrażały dziś 

moją wiarę?  

 Podziękuj za to, co się udało, i zapytaj Pana, co możesz zrobić, aby jutro było 

lepiej.  

W przyszłym tygodniu rozpoczyna się Wielki Post. 

Jest to doskonała okazja do zastanowienia się, jakich praktycznych zmian powinniśmy 

dokonać w naszym rozkładzie dnia i tygodnia.  

 Co konkretnie możesz zrobić ty sam, aby ćwiczyć się w wierze - by nie była ona 

martwa, lecz wzrastała i wydawała owoce?  

„Jezu, naucz mnie, jak mam praktykować swoją wiarę na co dzień”. 

Ps 112,1-6 

 

 

 



 Mk 8,34--9,1 

(34) 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! (35) Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 

życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. (36) Cóż bowiem za korzyść stanowi dla 

człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? (37) Bo cóż może dać człowiek w 

zamian za swoją duszę? (38) Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym 

pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy 

przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. 

(1) Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie 

zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 16,13-19 

(13) Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo 

ludzie uważają Syna Człowieczego? (14) A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, 

inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. (15) Jezus zapytał 

ich: A wy za kogo Mnie uważacie? (16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn 

Boga żywego. (17) Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 

Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.(18) Otóż i Ja 

tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i  

na tej Skale zbuduję Kościół mój, 
a bramy piekielne go nie przemogą. (19) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; 

cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy zdarzyło ci się marzyć o tym, by być kimś innym, niż jesteś?  

Walter Mitty, bohater znanego opowiadania Jamesa Thurbera, jest znudzonym 

mieszkańcem przedmieścia, który wyobraża sobie siebie w heroicznych rolach, takich jak 

pilot marynarki wojennej, słynny chirurg czy niebezpieczny szpieg. W tych fikcyjnych 

sytuacjach Walter jest silniejszy, odważniejszy i bardziej zdecydowany niż w 

rzeczywistym świecie.  

 Ciekawe czy Piotr, będąc rybakiem, kiedykolwiek marzył o tym, by być kimś 

innym?  



W każdym razie okazało się, że otrzymał nie tylko nową pracę, ale także nowe imię i 

zupełnie nowe życie. Stał się „opoką”, na której Jezus zbudował swój Kościół. Piotr nie od 

razu stał się heroicznym bohaterem. Stopniowo dorastał do nowej tożsamości, popełniając 

po drodze wiele błędów. W pewnym momencie nawet zaparł się Jezusa! Upadał, lecz 

podnosił się i szedł wytrwale dalej, aż stał się człowiekiem, jakiego Jezus chciał w nim 

widzieć.  

Podobnie dzieje się w naszym życiu. Przyjmując sakrament bierzmowania obieramy 

sobie nowe imię, imię świętego. Zobowiązujemy się do wzrastania w świętości, ucząc się 

poddawać natchnieniom Ducha Świętego. Nie jest to fantazja, lecz rzeczywistość. 

Zdajemy sobie sprawę z własnej słabości, ale czerpiemy pociechę z faktu, że Duch jest 

potężny i udziela nam swojej mocy.  

Wspominając dziś posługę Piotra jako biskupa i Apostoła, pamiętajmy, że ten były 

rybak nie od razu stał się świętym. Ale Bóg nie zrezygnował z niego, a on nie zrezygnował 

z Boga.  

Pamiętaj, że Bóg nie rezygnuje także z ciebie, więc i ty z Niego nie rezygnuj.  

On wciąż gotów jest udzielać ci swojej łaski, abyś mógł stać się bohaterem, jakim 

pragniesz być w głębi serca. Twój Ojciec niebieski jest zawsze przy tobie, wspierając cię 

na każdym kroku twojej drogi.  

„Panie, w Tobie składam moją ufność. Pouczaj mnie i usuwaj wszystkie 

przeszkody, które zagradzają mi drogę do świętości”. 

1 P 5,1-4    Ps 23,1-6 
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Mt 5, 38-48 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 
 

 (38) Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!  

(39) A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w 

prawy policzek, nadstaw mu i drugi! (40)Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć 

twoją szatę, odstąp i płaszcz! (41) Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź 

dwa tysiące! (42) Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć 

od ciebie. (43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a 

nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.  

(44) A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują; (45) tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; 

ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła 

deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (46) Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy 

was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? (47) I jeśli 

pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie 

czynią?  

(48) Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec 

wasz niebieski. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. (Mt 5,48)  

Jak Jezus mógł powiedzieć coś takiego? Wie przecież, że jesteśmy ludźmi; wie, że 

nigdy nie będziemy doskonali w tym sensie, że nie popełnimy żadnego grzechu. Jak więc 

mamy wypełnić to polecenie?  

Na szczęście Bóg dał nam wzory do naśladowania – są nimi święci.  

Będąc ludźmi, byli również grzesznikami, podobnie jak my. Mimo to stali się 

„doskonali” w oczach Boga. Ich doskonałość nie polegała na bezgrzeszności, ale na 

determinacji, by całym sercem kochać Boga i bliźniego.  



Sami, doświadczając Bożej miłości, zapragnęli iść za Panem, dokądkolwiek ich 

zaprowadzi, oraz kochać innych miłością, jaką sami otrzymali od Boga. Dlatego starali się 

być coraz bardziej ofiarni i miłosierni. Usiłowali też kochać swoich nieprzyjaciół równie 

wiernie jak swoich przyjaciół oraz modlili się za tych, którzy ich prześladowali.  

 Przypomnijmy sobie, na przykład, bł. Karola de Foucauld, który zrezygnował z 

wygodnego, skupionego na własnych przyjemnościach życia, i wyruszył na 

pustynię w Algierii, aby tam żyć pośród Tuaregów jako świadek miłości 

Chrystusa.  

 Albo św. Alfonsa Liguori, który porzucił kwitnącą praktykę prawniczą, aby 

zostać kapłanem i głosić Boże miłosierdzie.  

 Albo św. Monikę i jej cierpliwość wobec wybuchowego, niewierzącego męża, 

który ostatecznie został chrześcijaninem, a także jej wytrwałą modlitwę za 

zbłąkanego syna, który ostatecznie został świętym.  

Okazuje się więc, że „doskonałość” wcale nie jest poza naszym zasięgiem. Polega ona 

na takim miłowaniu Boga, że skłania nas to do przemiany życia i czynienia tego, czego On 

od nas oczekuje. Polega na miłowaniu bliźnich – a nawet naszych nieprzyjaciół – miłością, 

którą otrzymujemy od Boga.  

Nie zniechęcaj się więc, czytając ten werset. Bóg jest miłosierny. On  wie, że 

jesteś grzesznikiem, wie jednak także, że możesz stać się „doskonały” dzięki Jego miłości                      

i łasce.  

„Wszyscy święci w niebie, wstawiajcie się za mną,                                          

abym jak wy umiłował Boga i bliźniego”. 

Kpł 19,1-2.17-18 Ps 103,1b-4.8.10.12-13      1 Kor 3,16-23 

 


