
Jk 1,1-12 

 
 

 

 (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. (12) Błogosławiony 

mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma 

wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. 

 

List Świętego Jakuba Apostoła - komentarz z Biblii Nawarskiej 

➢ Jk 1,1 Pozdrowienie 

Ta księga natchniona jest raczej traktatem czy homilią o charakterze mądrościowym 

niż listem skierowanym do znanych adresatów. Zawarte w niej zalecenia nie mają 

ustalonego porządku, List rozpoczyna się od pouczeń dotyczących cierpliwości w 

doświadczeniach oraz szacunku do ubogich (1,2-2,13). Następnie ukazuje konieczność 

uczynków towarzyszących wierze (2,14-26) i ponownie wraca do konkretnych 

wskazówek (3,1-5,20), wśród których wyróżniają się przestrogi dla bogatych (5,1-6) 

oraz słowa dotyczące wartości modlitwy i namaszczenia chorych (5,13-18). 

Tytuł "sługa Boga" (w.1) nadawano w ST osobom wyróżniającym się wiernością 

Panu, takim jak Mojżesz, Dawid czy prorocy. W NT stosuje się go do chrześcijan, a w 

szczególności do apostołów (por. Dz 4,29; 16,17; Ap 1,1) dla podkreślenia ich 

charakteru pokornych posłańców prawdy Bożej. 

"W diasporze" (w.1). Pierwotnie słowo to oznaczało Żydów mieszkających poza 

Palestyną. Stosowane było w NT dlatego, że chrześcijanie uważali się za nowy Izrael. 

Prawdopodobnie odnosi się tu ono do Żydów nawróconych na chrześcijaństwo. 



 

➢ Jk 1,2-12    Wartość cierpienia 

Jakub wskazuje, jaka powinna być postawa chrześcijanina wobec doświadczeń i 

cierpień: należy przyjmować je z radością (w.2-4), a kiedy trudno zrozumieć ich sens, 

trzeba prosić Boga o potrzebną mądrość (w.5-8). 

Wśród doświadczeń autor wymienia ubóstwo i bogactwo (w.9-11; por, 5,1-6; Łk 

6,20.24). W końcu przypomina, że Bóg obiecał błogosławieństwo tym, którzy 

zwyciężą przeciwności (w.12). 

W całym tym fragmencie można odnaleźć echa Kazania na górze (por. Mt 5,1-

7,27). 

Problem cierpienia sprawiedliwych oraz pomyślność, jaką cieszą się w tym 

życiu bezbożni, to temat omawiany już w ST, zwłaszcza w Psalmach i Księdze Hioba. 

Jednakże pełne, ostateczne światło rzuciło na niego dopiero przyjście Jezusa 

Chrystusa. 

"Mądrość", o której mówi św. Jakub (w.5), jest więc mądrością krzyża (por. 1 Kor 

1,17nn.) 

Trzeba prosić z wiarą (w.6). 

"Jeżeli ktoś ma wiarę, niech prosi; jeśli jednak wątpi, niech nie prosi. Bo jeśli nie 

wierzy, nie otrzyma tego, o co chce prosić" (Ekumeniusz, Commentarium in 

Iacobum). 

"Mąż chwiejny" (w.8), dosłownie mąż "podwójnego ducha", to ten, który waha się 

między ufnością a nieufnością do Boga. 

"Człowiekiem chwiejnym jest ten, kto klęka, by prosić Pana, wznosząc głos 

błagalny, a z powodu oskarżającego nieustannie sumienia wątpi, iż zostanie 

wysłuchany [...]. <Dwiema ścieżkami> postępuje po ziemi grzesznik, gdy czyny 

wskazują, że należy do Boga, a w myślach dąży do tego, co ziemskie" (św. Beda, 

Komentarz do Listu Jakuba 1,8). 

"Nie jest dopuszczalne, żeby przez całe życie palić Panu Bogu świeczkę, a diabłu 

ogarek, jak według znanego powiedzenia robi każdy człowiek. Trzeba zgasić ogarek 

zapalony diabłu. Musimy spalić swoje życie, sprawiając, by całe płonęło w służbie 

Panu" (św. Josemaria Escriva, To Chrystus przechodzi 59). 

 

 



Komentarz do fragmentu (Jk 1,5) z miesięcznika "Słowo wśród nas" 

 

"niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając" 

 

List Jakuba można odczytać jako długą listę rad i wskazówek.  

 

❖ Radujcie się, gdy spotykają was różne doświadczenia.  

❖ Bądźcie wytrwali. 

❖ Proście z wiarą.  

❖ Pamiętajcie, że życie ludzkie przemija niby kwiat polny. 

 

 Jednak Jakub nie poprzestaje na udzielaniu nam wszystkich tych dobrych rad, aby 

następnie pozostawić nas samych z zadaniem wcielania ich w życie. 
  

Przypomina nam o czymś bardzo ważnym – 

❖ Bóg jest hojny i nie żałuje nam swojej łaski.  

❖ Bóg nie jest skąpym buchalterem, wytykającym nam wszystkie 

nasze błędy, a my nie jesteśmy niewolnikami bezdusznych zasad, 

które mamy wypełniać w pocie czoła, zdani na swoje własne siły. 

❖ Bóg udziela nam swojej łaski i cieszy się, widząc, że jesteśmy gotowi 

przyjmować jej coraz więcej.  

 

Nie ma żadnych powodów, aby w to wątpić. 
 

 List Jakuba, poświęcony wskazaniom etyki chrześcijańskiej, ma wiele 

wspólnego z księgami mądrościowymi Starego Testamentu.  
 

Opisując „człowieka sprawiedliwego”, Jakub podkreśla, że źródłem jego 

sprawiedliwości nie jest jedynie proste posłuszeństwo Prawu, lecz łaska otrzymana od 

Jezusa Chrystusa, który pragnie udzielać nam dobrych darów. 

 

Ty także otrzymałeś łaskę, o której mówi Jakub. 

 

Skąd to wiadomo? Kiedy regularnie poświęcasz czas na modlitwę, odkrywasz, że 

łatwiej ci przebaczyć komuś bliskiemu, że masz więcej cierpliwości do dzieci, a w 

obliczu jakiejś tragedii nie pozostajesz obojętny, lecz starasz się w jakiś sposób pomóc, 

choćby powierzając Bogu jej ofiary. 



Wszystko to są znaki, że Bóg wlewa w twoje serce łaskę po łasce. Lista wymagań, 

jakie niesie za sobą życie chrześcijańskie, może wydawać ci się zniechęcająca, 

zwłaszcza jeśli niektóre ze znajdujących się na niej pozycji sprawiają ci wiele kłopotów.  

Posłuchaj  jednak Jakuba –  

Bóg nigdy nie męczy się udzielaniem swoich darów.  

Możesz prosić Go o mądrość, której potrzebujesz, i o pomoc, gdy brakuje ci sił. 

Próbuj więc iść za radami Jakuba i nie zapominaj czerpać z góry potrzebnych ci łask. 

Pamiętaj, że nie jesteś zdany na własne siły!  

 

„Ojcze, ufam w Twoją hojność. Wierzę, że przez cały czas udzielasz mi łask                    

i masz ich dla mnie jeszcze o wiele więcej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jk 1,13-18 

 

 (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. 

 

 

List Świętego Jakuba Apostoła - komentarz z Biblii Nawarskiej 

➢ Jk 1,13-18    Źródło pokus 

Wobec doświadczeń, którym poddawani są adresaci listu, św. Jakub mówi jasno:  

od Boga może pochodzić wyłącznie dobro. 

Nigdy nie można przypisywać Bogu ludzkiej skłonności do grzechu (por.  

Syr 15,11-13: " Nie mów: Pan sprawił, że zgrzeszyłem, czego On nienawidzi, tego On 

nie będzie czynił.  Nie mów: On mnie w błąd wprowadził, albowiem On nie potrzebuje 

grzesznika. Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne, i nie pozwala, by ci, którzy się Go 

boją, mieli z tym styczność. "). 

Nie można też mówić, że dając człowiekowi wolność, Bóg stał się przyczyną 

grzechu. Grzech pojawia się wtedy, kiedy człowiek ulega pokusie pożądliwości. 

Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny, nawet jeśli jesteśmy kuszeni do złego. 

Dlatego w modlitwie Ojcze nasz prosimy Boga, żeby "nie pozwolił nam wejść na 

drogę, która prowadzi do grzechu" (KKK 2846). 

"Ojciec świateł" (w.17). Określenie to odnosi się do Boga jako Stwórcy ciał 

niebieskich (por. Rdz 1,14nn.; Ps 136[135],7-9) oraz - ze względu na symbolikę, którą 

zwykle ma światło - jako źródła wszelkich dóbr. 

Chrześcijanie, zrodzeni na nowo przez Boga przez "słowo prawdy" - Ewangelię - 

należą do Boga jako Jego "pierwociny" (w.18; por. Pwt 26,1-11). 



Komentarz do fragmentu (Jk 1,14) z miesięcznika "Słowo wśród nas" 

To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. 

 

Słyszymy dziś te słowa św. Jakuba w bardzo odpowiednim momencie! Dlaczego? 

Ponieważ są właśnie ostatki – dzień, w którym imprezowicze na całym świecie 

przypominają sobie, że to już ostatnia szansa, by jeść, pić i bawić się przed 

rozpoczęciem Wielkiego Postu. Jest to ostatni dzień dogadzania sobie, gdyż od jutra 

zacznie się czas wyrzeczeń. 

Dlatego  

warto dziś posłuchać Jakuba. 

 

Przestrzega on przed uleganiem własnej pożądliwości, która – podsycana i karmiona 

przez nas samych – wystawia nas na pokusy. Z kolei pokusy prowadzą do grzechu, a 

grzech, gdy uporczywie w nim trwamy, prowadzi do śmierci (Jk 1,15). 
 

Przyznajmy, że brzmi to dosyć ponuro. Oczywiście nie ma nic złego w odrobinie 

rozrywki w ostatki – zwłaszcza jeśli nie przekraczamy pewnych granic. 
 

Jednak rozpoczynając Wielki Post, dobrze jest przypomnieć sobie, jak złudne                          

i oszukańcze potrafią być nasze pożądliwości. Pragnąc czegoś naprawdę gorąco, 

jesteśmy w stanie przekroczyć wszelkie granice, aby tylko to zdobyć.  
 

Czy nie to właśnie przydarzyło się królowi Dawidowi z Batszebą? Dawid pragnął jej 

tak bardzo, że aby ją zdobyć, posunął się do cudzołóstwa, oszustwa, a nawet 

morderstwa (2 Sm 11). 

Oczywiście nie wszystkie nasze pragnienia są grzeszne. Można nawet powiedzieć, że 

nasze najgłębsze i najpotężniejsze pragnienia są zarazem najczystsze.  

Wszyscy przecież w głębi serca pragniemy miłości, miłosierdzia i radości, które 

pochodzą od Pana. Wszyscy pragniemy zakosztować Jego świętości, czystości i 

mądrości.  

 

Tęsknimy za dniem, w którym wszystkie nasze pragnienia 

zostaną oczyszczone, abyśmy mogli otrzymać od Boga                                      

„wszelki dar doskonały” (Jk 1,17). 

 

➢ Do tego właśnie prowadzi nas Wielki Post. 

 

Chociaż dla niektórych ludzi Wielki Post jest czasem smutku i z niechęcią oczekują 

Środy Popielcowej, to przecież nie taki jest sens Wielkiego Postu w zamyśle Bożym.                   

 



 Z punktu widzenia Boga jest to czas łaski i wielkich darów, czas 

uzdrawiania naszych chorych pożądliwości. 

 Bóg, jako nasz dobry i łaskawy Ojciec, pragnie w tym czasie udzielać nam 

najlepszych i najpiękniejszych darów, jakie możemy sobie wyobrazić. 

 

„Jezu, Ty jesteś największym pragnieniem mojego serca!” 

 

 

Komentarz do fragmentu (Jk 1,18) z miesięcznika "Słowo wśród nas" 

Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy.  

 

W należącej już do klasyki powieści Roberta Louisa Stevensona Dr Jekyll i pan 

Hyde ceniony londyński lekarz nazwiskiem Jekyll eksperymentuje z eliksirem, który 

rozdziela jego dobre i złe cechy. Po zażyciu eliksiru zmienia się w potwornego pana 

Hyde’a. Im więcej eliksiru przyjmuje, tym bardziej natura pana Hyde’a bierze górę, aż 

wreszcie doprowadza go do śmierci.  

Powieść Stevensona jest dobrą ilustracją nauczania św. Jakuba na temat pokusy. 

Bóg dał nam wszystkim wolną wolę, abyśmy wybierali między dobrem a złem.  

Jednak nasze złe wybory działają na nas podobnie jak eliksir dr. Jekylla – niszczą 

nasze człowieczeństwo. Im bardziej ulegamy naszym grzesznym nawykom                          

i postawom, tym bardziej zaczynają one nad nami panować i zmieniać naszą 

tożsamość. Jak pisze Jakub: „Pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro 

grzech dojrzeje, przynosi śmierć” (Jk 1,15).  

Jeśli nie będziemy czujni, grzech może nas zniszczyć! Jednak Jakub przekazuje 

nam również, że grzech nie jest końcem historii. Bóg zapewnił nam antidotum – żywe 

słowo Pisma Świętego. Słowo to „ma moc zbawić dusze” (Jk 1,21).  

Nie znaczy to, że staniemy się wolni od pokus, ale słowo Boże stanie się „mieczem 

Ducha” (Ef 6,17), który pomoże nam w walce z pokusami i grzechem, abyśmy mogli 

doświadczyć wolności zdobytej dla nas przez Jezusa na krzyżu.  

Jeśli jeszcze nie weszło ci to w zwyczaj, postanów sobie, że codziennie 

rozważysz przynajmniej jeden fragment z Pisma Świętego.  

Przed rozpoczęciem rozważania poproś o pomoc Ducha Świętego.  

Następnie kilkakrotnie przeczytaj wybrany fragment. Może jakieś konkretne słowo 

czy fraza przykują twoją uwagę.  



Jeśli tak, zatrzymaj się nad nimi chwilę. Co Bóg mówi do ciebie przez ten 

fragment? Zanotuj go sobie i niech to słowo towarzyszy ci w ciągu dnia.  

Kiedy już wyrobisz w sobie nawyk codziennego czytania Pisma Świętego, 

zaczniesz zauważać, że także twoje życie staje się „słowem” Boga – słowem 

prawdy i miłosierdzia.  

Zaufaj, że tak się stanie, ponieważ Bóg obiecał, że Jego słowo „nie wraca (…) 

bezowocne” (Iz 55,11).  

„Panie, niech Twoje słowo stanie się światłem, które będzie mnie prowadzić 

przez wszystkie dni życia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

List Świętego Jakuba Apostoła - komentarz z Biblii Nawarskiej 

➢ Jk 1,19-27    Usłyszane słowo powinno odzwierciedlać się w postępowaniu 

W 1,18 autor mówił o "słowie prawdy" oraz jego nadprzyrodzonej skuteczności. 

Teraz za pomocą wyrazistych obrazów uściśla, że nie wystarczy usłyszeć to słowo, 

chociaż jest ono skuteczne, ale trzeba go słuchać z uległością. 

"Ten, kto mówi, często tego żałuje; ten, kto milczy, nigdy" (Ekumeniusz). 

Trzeba też wyciągnąć z zasłyszanego słowa praktyczne konsekwencje dla swojego 

postępowania (w.22-27; por. 2,14-26; 

Mt 7,24: " Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać 

z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. " 

Łk 11,28: " Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają 

słowa Bożego i zachowują je. "). 

Później autor będzie znowu o tym mówić (por. 2,14-26). 



"Doskonałe Prawo, Prawo wolności" (w.25) to Dobra Nowina przyniesiona przez 

Jezusa Chrystusa, który przez swoją naukę i swoje życie uczynił ludzi dziećmi Boga i 

wyzwolił ich z poddania Staremu Prawu oraz z niewoli Szatana, grzechu i śmierci. 

 

Komentarz do fragmentu (Jk 1,22) z miesięcznika "Słowo wśród nas" 

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami.   

 

Jakub zdawał sobie sprawę, że adresaci jego listu przechodzą ciężkie chwile, toteż 

zachęcał ich do utkwienia wzroku w Jezusie i wytrwania w wierze. Przypominał im, 

że wcielając w życie prawdy, które poznali, będą błogosławieni.  

Być może także i ty, jak pierwsi odbiorcy listu Jakuba, doświadczasz 

niesprawiedliwości i zastanawiasz się, kiedy wreszcie ta sytuacja się zmieni. A może 

dotyka cię cierpienie trwające już od długiego czasu – chory mąż czy żona, 

niepełnosprawne dziecko, bezrobocie, niezgoda wśród bliskich.  

Tego rodzaju próby mogą osłabić twoją determinację do wytrwania w wierze. 

Zresztą nawet zwyczajne codzienne obowiązki mogą wyczerpywać twoją energię. 

Oto kilka wskazówek, które pomogą ci „wprowadzać słowo w czyn”, 

kiedy przechodzisz wyjątkowe czy też całkiem zwyczajne próby.  

1. Po pierwsze, doceń dary Boga. Rozejrzyj się wokół siebie i zastanów się, 

gdzie dostrzegasz dobroć Boga. Może w osobie życzliwego lekarza czy 

pedagoga. Może w pięknie przyrody czy piosence zasłyszanej w radiu. 

Doceń to i podziękuj Bogu za Jego wielkie i małe dary. Możesz być 

zaskoczony, jak bardzo zmieni się twoje nastawienie, gdy zaczniesz coraz 

jaśniej dostrzegać dobroć Boga w swoim życiu.  

2. Po drugie, nie ustawaj w czynieniu tego, co słuszne. Jak przypomina 

nam św. Jakub, wcielanie w życie prawd Ewangelii jest równie ważne, jak 

ich znajomość. Nie przestawaj więc okazywać życzliwości, hojnie dzielić się 

z innymi, przebaczać. Tak postępując, doświadczysz błogosławieństwa 

pokoju. Będziesz miał pewność, że czynisz to, czego Bóg od ciebie pragnie i 

doznasz radości płynącej z dzielenia się Chrystusem z innymi. 

 Niezależnie od wszelkich prób, jakie dziś przechodzisz, spróbuj zobaczyć Bożą 

dobroć w swoim życiu, a następnie czyń to, o czym wiesz, że jest dobre i słuszne.  



Stopniowo zaczniesz odkrywać, że Bóg naprawdę ci błogosławi i będziesz w stanie 

przyjąć każdy kolejny dzień takim, jakim on będzie. Nabierzesz też przekonania, że 

twoja nagroda jest u Boga, zarówno w tym życiu, jak i w przyszłym.  

„Jezu, dziękuję Ci za nadzieję, którą mi dajesz. Pomóż mi dziś zobaczyć 

Twoją dobroć i wprowadzać w czyn Twoje słowo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jk 2,1-13 

 

(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. (10) Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno 

tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. (11) Ten bowiem, który 

powiedział: Nie cudzołóż, powiedział także: Nie zabijaj. Jeżeli więc nie 

popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą 

wobec Prawa. (12) Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na 

podstawie Prawa wolności. (13) Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, 

który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. 

 

 

List Świętego Jakuba Apostoła - komentarz z Biblii Nawarskiej 

➢ Jk 2,1-13    Niestosowność względu na osoby 

Wśród chrześcijan, do których skierowany jest list, prawdopodobnie zrodził się 

problem dyskryminowania pewnych osób ze względu na ich pozycję społeczną (w.1-

4). Był to wyraźny brak spójności między wiarą a postępowaniem. 

Prawo Mojżeszowe (Pwt 1,17; Kpł 19,15; Iz 5,23 itd.) potępiało dyskryminację 

(w.8-11), sprzeciwiającą się też Ewangelii (w.5-7).  

Takie postępowanie będzie surowo ukarane przez Boga podczas sądu (w.12-13). 



List przypomina też szczególną miłość Kościoła do ubogich (w.5; por. Mt 5,3;               

Łk 6,20) i zachęca do zdecydowanej walki o sprawiedliwość. 

"Rażące niesprawiedliwości, nierówności i ucisk wszelkiego rodzaju, uderzające 

dzisiaj w miliony mężczyzn i kobiet, pozostają w jawnej sprzeczności z Ewangelią 

Chrystusa i nie mogą pozostawiać w spokoju sumienia żadnego chrześcijanina" 

(Kongregacja Nauki i Wiary, Libertatis conscientia 57). 

Fundament znajdujemy w Piśmie Świętym: miłość bliźniego jest streszczeniem 

Prawa i przykazań. 

Jezus Chrystus doprowadził to przykazanie do pełni (por. Mt 22,39-40)                                

i sformułował "nowe przykazanie" (por. J 13,34). 

Poza tym zarówno w Starym Prawie (w.10-11), jak i w Nowym "przekroczenie 

jednego przykazania jest naruszeniem wszystkich pozostałych. Nie można okazywać 

czci drugiemu człowiekowi i zarazem nie czcić Boga, jego Stwórcy. Nie da się wielbić 

Boga, nie miłując wszystkich ludzi, Jego stworzeń" (KKK 2069). 

"Kto by zachowywał całe Prawo, a wykroczył przeciwko jednemu przykazaniu, 

sprzeniewierza się wszystkim, gdyż postępuje wbrew miłości, na której zawisło całe 

Prawo" (św. Augustyn, List 167,16). 

"Zaszczytne imię" może odnosić się zarówno do imienia Jezusa - którego wzywano 

nad adresatami listu podczas chrztu - jak i do imienia "chrześcijanin", którym już 

wtedy określano pierwszych naśladowców Mistrza (por. Dz 11,26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jk 2,14-26 

 

 (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. 

 

 

List Świętego Jakuba Apostoła - komentarz z Biblii Nawarskiej 

➢ Jk 2,14-26     

Autor skupia się na głównej idei listu: wiara, która nie przekłada się na uczynki, jest 

martwa (w.14-19). Podaje także przykłady postaci biblijnych (w.20-26). 

Mówiąc o uczynkach, oczywiście nie ma na myśli uczynków wymaganych przez 

Prawo Mojżeszowe. 

Jakub ponownie przedstawia argumenty potwierdzające myśl przewodnią listu, 

mianowicie, że wiara bez uczynków nie może zbawić (w.14.17.18.20.26). 



Nauka ta jest w pełni zgodna z nauczaniem Mistrza: "Nie każdy, kto mówi Mi: 

<Panie, Panie!>, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę 

mojego Ojca, który jest w niebie" (Mt 7,21). 

Pytanie retoryczne postawione na początku (w.14) oraz prosty, życiowy przykład 

(w.15-16) przyciągają uwagę i przygotowują do przyjęcia podstawowego nauczania 

(w.17). 

Zachowując formę grecko - rzymskiej diatryby, autor podaje trzy przykłady wiary: 

❖ pierwszy z nich, negatywny, to wiara złych duchów, która jest jałowa 

(w.18-19) 

❖ kontrastuje z nią wiara Abrahama, będącego wzorem i ojcem wierzących 

(w.20-23) 

❖ na koniec mówi o wierze grzesznicy, która ocalała dzięki swoim uczynkom 

- o nierządnicy Rachab (w.24-25). 

Ostatnie zdanie jest powtórzeniem głównej myśli (w.26). 

 

➢ Jk 2,14-19    Wiara bez uczynków jest martwa 

Przykład podany w w.15-16 przypomina Pierwszy List św. Jana Apostoła:  

"Jeśliby ktoś posiadał w świecie majątek i widział, że brat jego cierpi 

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

(1 J 3,17). 

Wniosek również jest podobny: "Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale 

czynem i prawdą" (1 J 3,18). 

Święty Paweł z kolei podkreśla: "Nie w słowie, lecz w mocy przejawia się 

królestwo Boże" (1 Kor 4,20). 

Uczynki są miarą autentyczności życia chrześcijanina, ukazując prawdziwość jego 

wiary i miłości. 

"Jak po ruchu ciała poznajemy, że ono żyje, tak też życie wiary rozpoznajemy po 

dobrych uczynkach. Albowiem życiem ciała jest dusza, dzięki której porusza się ono i 

odczuwa, a życiem wiary - miłość [...]. Dlatego, gdy słabnie miłość, umiera wiara, tak 

jak ciało umiera, gdy opuszcza je dusza" (św. Bernard). 

Doktryna chrześcijańska nazywa również "martwą wiarą" (por. w.17) wiarę tego, 

kto jest w stanie grzechu śmiertelnego. 



"Dar wiary trwa w tym, kto nie zgrzeszył przeciw niej [...] Wiara, pozbawiona 

nadziei i miłości, nie jednoczy wiernego w sposób pełny z Chrystusem i nie czyni go 

żywym członkiem Jego Ciała" (KKK 1815). 

 

➢ Jk 2,20-26    Świadectwo postaci biblijnych 

Święty Jakub odwołuje sie do fragmentu Rdz 15,6, który wykorzystuje też św. 

Paweł, aby ukazać wiarę Abrahama, oraz do historii Rachab (Joz 2,1-21; 6,17-25). 

Usprawiedliwienie, o którym mówi św. Jakub, odnosi się do doskonałości moralnej, 

którą zakłada wiara i którą osiąga się dzięki łasce przez praktykę cnót. 

U Pawła (Rz 4,1-25; Ga 3,6-9) usprawiedliwienie to zjednoczenie z Bogiem przez 

łaskę, która również działa przez miłość (por. Ga 5,6). 

Przykład tych dwóch postaci biblijnych jasno ukazuje, że Bóg wzywa do wiary 

wszystkich ludzi i e wszyscy powinni ją okazywać przykładnym postępowaniem. 

 

Magisterium Kościoła odsyła do w.22-24, nauczając, że usprawiedliwienie 

otrzymane w sakramencie chrztu nabiera jeszcze większej mocy dzięki odpowiedzi 

chrześcijanina na łaskę, która przejawia się w zachowywaniu przykazań Boga                       

i Kościoła. 

W ten sposób, "gdy wiara współpracuje z dobrymi czynami, [usprawiedliwieni] 

wzrastają w tej właśnie sprawiedliwości przyjętej przez łaskę Chrystusa i są bardziej 

usprawiedliwiani, jak jest napisane: <Kto jest sprawiedliwy, niech ciągle będzie 

usprawiedliwiany>" (Sobów Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, 10). 

 

Komentarz do fragmentu (Jk 2,22) z miesięcznika "Słowo wśród nas" 

Wiara współdziałała z jego uczynkami.   

 

Wyobraź sobie, że podarowałeś córce na urodziny rower, ale ona nie zdecydowała 

się na niego wsiąść. Otrzymała rower, ale ponieważ nie zaczęła jeszcze na nim jeździć, 

nie jest w stanie skorzystać z tego daru zgodnie z intencją ofiarodawcy. Można 

powiedzieć, że nie doświadczyła jeszcze, czym jest rower. Nie przeżywa go jako daru, 

który zapragnąłeś jej ofiarować.  

W pewnym sensie wiara przypomina rower. 



Jest darem, jaki każdy z nas otrzymał od Boga, który działa w zamierzony przez 

Niego sposób, kiedy zaczynamy z niego korzystać. To właśnie próbuje nam 

uświadomić Jakub w dzisiejszym pierwszym czytaniu.  

Mówi, że „wiara bez uczynków” – bez potwierdzenia naszym postępowaniem, że 

naprawdę nią żyjemy – „jest bezowocna” (Jk 2,20).  

Jak wiemy z doświadczenia, wprowadzanie wiary w czyn przypomina niekiedy 

wjeżdżanie rowerem na strome wzgórze! O wiele prościej jest powiedzieć, że 

wierzymy, i na tym poprzestać.  

Zawsze jednak przychodzi taki moment, że Bóg „sprawdza” naszą wiarę, 

konfrontuje to, co o niej myślimy czy mówimy, z naszym życiem. I w kolejnych 

sytuacjach życiowych oczekuje coraz bardziej autentycznej i szczerej odpowiedzi, czy 

wierzę.  

➢ Jakiego więc „współdziałania wiary z uczynkami” Bóg od ciebie oczekuje?  

Jakub podaje jako przykład dostarczanie żywności i odzieży potrzebującym                   

(Jk 2,15-16).  

Ale jest też wiele innych sposobów.  

❖ Wierzymy, że Bóg może uzdrawiać chorych, ale wprowadzamy tę 

wiarę w czyn modląc się o uzdrowienie konkretnej osoby.  

❖ Wierzymy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie Go poznali, ale 

wprowadzamy tę wiarę w czyn dzieląc się z innymi tym, jak 

doświadczamy w swoim życiu Jego miłości i miłosierdzia.  

Bóg codziennie daje nam nowe możliwości „jazdy rowerem” wiary. Kiedy 

decydujemy się na niego wsiąść, korzystając z możliwości wprowadzania naszej wiary 

w czyn, zaczyna ona wzrastać – a my zaczynamy cieszyć się jazdą!  

 

„Duchu Święty, pomóż mi wprowadzać w życie moją wiarę.” 

 

 

 

 

 



 

Jk 3,1-12 

 

(1) Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, 

iż tym bardziej surowy czeka nas sąd. (2) Wszyscy bowiem często upadamy. 

Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w 

ryzach także całe ciało. (3) Jeżeli przeto zakładamy koniom wędzidła do 

pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. (4) Oto nawet 

okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster 

nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika. (5) Tak samo język, mimo że 

jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak 

wielki las podpala. (6) Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest 

wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony 

ogniem piekielnym rozpala krąg życia.  

(7) Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich 

można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. (8) Języka natomiast 

nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego 

jadu. (9) Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, 

stworzonych na podobieństwo Boże. (10) Z tych samych ust wychodzi 

błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. (11) Czyż z tej 

samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka? (12) Czy może, bracia 

moi, drzewo figowe rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Także słone źródło 

nie może wydać słodkiej wody.  

 

 

List Świętego Jakuba Apostoła - komentarz z Biblii Nawarskiej 

➢ Jk 3,1 - 5,6     

Fragment ten przedstawia szczegółowe zastosowania zasady, że nasze 

postępowanie powinno być spójne z wiarą. 

Autor wzywa do panowania nad językiem (3,1-12), do odróżniania prawdziwej 

mądrości od fałszywej (3,13-18), do odkrywania przyczyn niezgody i kłótni (4,1-12), 

do całkowitej ufności w Bożą opatrzność oraz niepolegania na ludzkich planach (4,13-

17) ani na bogactwach, gdyż to prowadzi do rażącej niesprawiedliwości (5,1-6). 

 



➢ Jk 3,1-12     

Łatwo popełnić grzechy języka, ale mogą one spowodować ogromną szkodę (w.3-

12). 

Autor na przykładach, w stylu przypominającym księgi mądrościowe ST (por. Prz 

10,11-21; Syr 5,9-15; 28,13-26), pokazuje, w jaki sposób niewielka przyczyna może 

spowodować nieproporcjonalnie wielkie skutki (w.3-12), zwłaszcza w przypadku osób 

posiadających autorytet (w.1-2). 

Argumentacja składa się z trzech części. 

Najpierw Jakub streszcza wszystko, co napisze później, mówiąc: "Jeśli ktoś nie 

grzeszy mową, jest mężem doskonałym" (w.2). Następnie mówi o złośliwości 

języka, używając trzech porównań, tak typowych dla tego listu (w.3-6). Na koniec 

zaleca panowanie nad językiem (w.7-12). 

Nauka jest jasna:  

trzeba zawsze pamiętać o obecności Boga i szukać dobra bliźniego. 

"Każdy dobry chrześcijanin powinien chętniej ocalić zdanie bliźniego niż je 

potępić. A jeżeli nie może go uratować, to pyta, jak on je rozumie; a jeżeli rozumie 

źle, poprawia go z miłością. Jeżeli to nie wystarczy, poszukuje wszelkich środków 

stosownych, żeby tamten dobrze je zrozumiał i ocalił samego siebie" (św. Ignacy 

Loyola, Ćwiczenia duchowe 22). 

"Mąż doskonały" (w.2). To nie znaczy, że nie może on popełniać innych 

grzechów; określenie to jednak wskazuje, że powściąganie języka jest elementem 

panowania nad sobą, a także wyraźnym przejawem opierania się innym pokusom. 

Kościół na podstawie tego wersetu naucza, że człowiek nie może w całym swoim 

życiu uniknąć wszelkich grzechów lekkich "poza wyjątkowym przywilejem Bożym, 

jak Kościół naucza o świętej Dziewicy" (Sobór Trydencki, Dekret o 

usprawiedliwieniu, kan.23; por. rozdz.16). 

 

 

 

 

 

 



Komentarz do fragmentu (Jk 3,10) z miesięcznika "Słowo wśród nas" 

Tak być nie może, bracia moi!   

 

 

➢ Ile już razy mieliśmy ochotę cofnąć wypowiedziane przez nas słowa?  

➢ Dlaczego odpowiedziałem tak niegrzecznie, skrytykowałem tak bezlitośnie, 

nie powstrzymałem się od tego zjadliwego komentarza?  

➢ Dlaczego przeklinałem, plotkowałem, skłamałem?  

Nasz język staje się siłą, której „nikt z ludzi nie potrafi okiełznać” (Jk 3,8). 

 Zanim jednak ogarnie nas zniechęcenie, skupmy się na zapewnieniu św. Jakuba, że 

„tak być nie może”.  

Nie jesteśmy skazani na życie z nieokiełznanym językiem. Bóg nam pomoże! 

Pamiętajmy, że Bóg, który jest nieskończenie dobry, stworzył każdego z nas na swój 

obraz i podobieństwo – wraz z naszymi językami.  

Ten niewielki narząd ma przede wszystkim świadczyć o dobroci Boga i budować 

tych, których mamy wokół siebie.  

Bóg dał nam język, abyśmy mogli wyrazić radość                                                    

z odkrywania Jego dobroci. 

Pragnie też, abyśmy chwalili nim dokonania innych i zachęcali ich do czynienia 

dobra. A kiedy doznajemy przebaczenia, nasz język ma składać serdeczne 

dziękczynienie Panu, który zawsze przebacza.  

Ilekroć dziękujesz Bogu i wielbisz Go, ilekroć zdobywasz się na życzliwe słowa 

wobec bliźnich, twój język ćwiczy się w czynieniu tego, do czego został stworzony.  

Kiedy więc czujesz, jak wzbiera w tobie lęk, rozgoryczenie czy chęć ostrej krytyki, 

zatrzymaj się na chwilę prosząc Boga, by wszedł z mocą w sytuację, która budzi w 

tobie takie uczucia. Poproś też Ducha Świętego, aby podsunął ci właściwe, budujące 

słowa.  

A nawet jeśli nie jesteś w trudnej sytuacji, warto zdobyć się na słowo zachęty 

wobec bliskich w rodzaju: „Naprawdę doceniam twój wysiłek”. Będzie to wymagało 

wytrwałości, ale Bóg nie poskąpi ci swojej łaski do wyrabiania nowych nawyków 

myślenia i mówienia.  



 Im częściej będziesz Go wychwalać i dziękować Mu, tym bardziej twój 

język będzie nastawiony na wysławianie Jego dobroci, a nie na 

narzekanie i krytykę.  

 Im bardziej będziesz starał się wspierać i budować innych, tym bardziej 

wejdzie ci to w krew. 

 Bóg nie pozostawi cię samego w walce o czystość języka.  

Zaufaj, że pomoże ci nieść Boże błogosławieństwo i pokój wszędzie, gdzie się 

pojawisz.  

 

„Panie, czuwaj nad moimi myślami i pomóż mi zapanować nad moim 

językiem.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jk 3,13-18 

 

(13) Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim 

nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą 

mądrości. (14) Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i 

skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem 

prawdzie. (15) Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość 

ziemska, zmysłowa i szatańska. (16) Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam 

też bezład i wszelki występek. (17) Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede 

wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna 

miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i 

obłudy. (18) Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają 

pokój.  
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➢ Jk 3,13 - 18  Prawdziwa i fałszywa mądrość     

 

Cechy mądrości chrześcijańskiej (por. 1,5). W przeciwieństwie do fałszywej 

mądrości tego świata prawdziwa mądrość (por. 1 Kor 1,18-3,3) wydaje owoce 

łagodności, miłosierdzia i pokoju (por. Mt 5,5.7.9; Ga 5,22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jk 4,1-12 

 

(1) Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z 

waszych żądz, które walczą w członkach waszych. (2) Pożądacie, a nie macie, 

żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i 

kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. (3) Modlicie się, a nie 

otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych 

żądz. (4) Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest 

nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, 

staje się nieprzyjacielem Boga. (5) A może utrzymujecie, że na próżno Pismo 

mówi: Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził? (6) Daje zaś tym 

większą łaskę: Dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje 

łaskę. (7) Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a 

ucieknie od was. (8) Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. 

Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! (9) Uznajcie 

waszą nędzę, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a 

radość w przygnębienie. (10) Uniżcie się przed Panem, a wywyższy 

was. (11) Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub 

sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie 

wykonawcą Prawa, lecz sędzią. (12) Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego 

mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?.  
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➢ Jk 4,1 - 12  Źródło kłótni 

 

Z przedstawioną wcześniej nauką (por. 3,17-18) kontrastuje niezgoda i kłótnie 

wśród chrześcijan, które utrudniają i zakłócają współżycie między nimi. 

Święty Jakub wylicza główne przyczyny: chciwość i zazdrość (w.1-3), 

nieuporządkowane przywiązanie do rzeczy tego świata, duma i pycha (w.4-10), z 

których wynika oczernianie i osądzanie innych (w.11-12). 

Cytat z w.5 nie występuje w dosłownym brzmieniu w Biblii. Możliwe, że św. Jakub 

odnosił się nie do konkretnego fragmentu, lecz do idei Boga jako zazdrosnego 

oblubieńca, która często występuje w Piśmie Świętym (por. Wj 20,5; 34,14; Za 1,14; 

8,2 itd.). 



Natomiast słowa przywołane w w.6 odpowiadają Prz 3,34 (według LXX, cytowanej 

też w 1P 5,5) i stanowią jakby streszczenie całego fragmentu. 

"Nie ma niemal stronicy Pisma Świętego, na której nie rozbrzmiewałoby zdanie: 

<Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę> (Jk 4,6)" (św. Augustyn, 

O nauce chrześcijańskiej 3,23,33). 

Podstawowe przesłanie tego fragmentu jest takie, że  

aby wrócić do Boga, trzeba dostrzec swój grzech i uznać się za grzesznika. 

 

"Cudzołożnicy" (w.4). W tekście greckim jest tu rodzaj żeński liczby mnogiej - 

"cudzołożnice". 

Prawdopodobnie autor nie odnosi się do grzechu cudzołóstwa, lecz upomina tych, 

którzy przez nieuporządkowane umiłowanie dóbr tego świata stają się niewierni Bogu 

(zgodnie z biblijną tradycją zaślubin Boga z Jego ludem; por. Oz 1,2nn.; Jr 3,7-10 

itd.). 

Niektórzy interpretują to w ten sposób, jakby autor mówił: "Dusze cudzołożne". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jk 4,13-17 

 

(13) Teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i 

spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski, (14) wy, 

którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze?                   

Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. (15) Zamiast tego 

powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub 

owo. (16) Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość 

jest przewrotna. (17) Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.  

 

 

List Świętego Jakuba Apostoła - komentarz z Biblii Nawarskiej 

➢ Jk 4,13 - 17  Ufność w opatrzność Bożą 

 

Zarozumiała ufność we własne siły jest formą pychy, gdyż człowiek zapomina 

wówczas, że to Bóg przez swoją opatrzność rządzi życiem ludzi (por.  

Prz 27,1: " Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień ci przyniesie. "). 

Wyrażenie z w.15 - "jeżeli Pan zechce" - używane też przez św. Pawła (por.  

1 Kor 4,19: " Otóż właśnie przybędę wkrótce, jeśli taka będzie wola Pana, i będę 

zważał nie na słowa tych, co się unoszą pychą, ale na to, co mogą uczynić. "), weszło do 

języka potocznego ("jeśli Bóg zechce", "Jak Bóg da" itp.). 

Jest ono dowodem zawierzenia Bogu i pokładania w Nim ufności oraz poddania się 

Bożej opatrzności. 

Tak jak w innych miejscach listu (por. 1,12; 2,13; 3,18), fragment ten kończy się 

ogólnym aforyzmem (w.17), w tym przypadku jest to przestroga przed grzechami 

zaniedbania (por. Łk 12,47). 

 

 

 



Komentarz do fragmentu (Jk 4,14) z miesięcznika "Słowo wśród nas" 

Nie wiecie nawet, co jutro będzie   

 

Mamy jeszcze żywo w pamięci to, jak nagle zmieniło się nasze życie dwa lata temu 

na początku pandemii. W czasie lockdownu większość naszych planów legła w 

gruzach lub przynajmniej musiała zostać mocno zmodyfikowana. Może nawet 

zastanawialiśmy się, czy w ogóle warto cokolwiek planować!  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu Jakub nie twierdzi, że planowanie nie ma sensu. 

Chce jedynie, abyśmy uświadomili sobie istnienie wielu rzeczy, na które nie mamy 

wpływu. Jak wiadomo, nawet najlepsze pomysły mogą w praktyce okazać się 

niewykonalne.  

➢ Jaki więc powinien być nasz stosunek do planowania, skoro wiemy, że nie 

zawsze przynosi ono pożądany skutek?  

Rozwiązaniem jest poddanie naszych zamiarów woli Boga.  

Nawet jeśli jesteśmy całkiem pewni, co chcemy zrobić – w naszych sprawach 

zawodowych, rodzinnych, czy po prostu wakacyjnych – przedstawmy swoje pomysły 

Bogu na modlitwie.  

Wsłuchując się w Jego głos możemy nabrać przekonania, że On popiera nasze 

zamierzenia. Kiedy indziej poczujemy, że Pan kieruje nas na inną drogę lub prosi o 

wstrzymanie się z decyzją. A kiedy wydaje się milczeć, zacznijmy po prostu 

realizować swój plan licząc na Jego błogosławieństwo.  

A co wtedy, gdy prosiliśmy Boga o prowadzenie, nabraliśmy pewności, czego On 

od nas oczekuje, a tymczasem nagle zmieniają się okoliczności?  

Może wtedy przyjść pokusa zwątpienia w to, że Bóg chce nas prowadzić. Możemy 

nawet obwiniać Go o pokrzyżowanie naszych planów!  

Tu jednak Jakub wskazuje nam właściwą postawę:  

„Jeżeli Pan zechce, a będziemy żyli, zrobimy to lub owo” (Jk 4,15).  

Co oznacza, że planując naszą przyszłość, nie możemy zapominać o tym, że 

wszystko zależy od łaski i miłosierdzia Boga.  

Nie przywiązuj się więc zbyt mocno do swoich planów! Zamiast tego zaufaj 

wiernej opiece Boga i uwierz, że On działa nawet wtedy, gdy sytuacja rozwija się w 

sposób absolutnie niespodziewany.  



A wtedy, nawet gdy twoje plany będą musiały się zmienić – czasem zupełnie 

nieoczekiwanie, jak w przypadku pandemii – będziesz trwał w ufności i pokoju. 

Będzie to „pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł” (Flp 4,7), ogarniający 

tych, którzy złożyli nadzieję i ufność w Bogu.  

 

„Panie, prowadź mnie na każdym kroku mojej drogi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jk 5,1-6 

 

(1) A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was 

czekają. (2) Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla 

moli, (3) złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem 

przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach 

ostatecznych skarby. (4) Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, 

którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. (5) Żyliście 

beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu 

rzezi. (6) Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu..  
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➢ Jk 5,1 - 6  Przestroga dla bogatych 

 

Święty Jakub tonem przypominającym proroków (por. np. Iz 3,13-26; Am 6,1nn.; 

Mi 2,1nn.) gani bogatych za pychę, próżność, chciwość i oddawanie się 

przyjemnościom, a jednocześnie przestrzega ich przed bliskim sądem Bożym. 

Opis życia bogatych jest podobny do przypowieści o bogaczu (Łk 16,19nn.). 

Kościół zawsze nauczał o obowiązku usuwania niesprawiedliwych nierówności 

między ludźmi, które często wypomina też Pismo Święte. Ci, którzy posiadają dobra 

materialne w obfitości, powinni używać ich  w służbie innych ludzi. 

Kościół naucza więc swoich wiernych, że "mają obowiązek moralny 

niepozostawiania kapitałów bezproduktywnymi, a w inwestycjach powinni zmierzać 

przede wszystkim do dobra wspólnego [...]. Prawo do własności prywatnej jest 

niewyobrażalne bez obowiązków w stosunku do dobra wspólnego. Jest ono 

podporządkowane wyższej zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr" (Kongregacja 

Nauki Wiary). 

"Zebraliście w dniach ostatecznych skarby" (w.3). Odnosi się to do dnia sądu, 

podobnie jak "dzień rzezi" z w.5 (por. np. Iz 34,6; Jr 12,3; 25,34). 

Oszustwa dotyczące zapłaty (w.4) były już potępiane w ST (por. np. Kpł 19,13; Pwt 

24,14-15, Ml 3,5). Jest to jeden z grzechów, które wołają o pomstę do nieba, ponieważ 

wymagają przykładnego ukarania. 

To samo mówi Pismo Święte o zabójstwie (Rdz 4,10), sodomii (Rdz 18,20-21) oraz 

uciskaniu wdów i sierot (Wj 22,21-23). 



Święty Beda uważa, że określenie "sprawiedliwy" (w.6) odnosi się do Jezusa (por. 

Komentarz do Listu Jakuba 5,5-6), który jest największym spośród sprawiedliwych 

(por. np. Dz 3,14; 7,52). 

W najbardziej potrzebujących należy zatem widzieć samego Jezusa Chrystusa (por. 

Mt 25,31-46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jk 5,7-11 

 

 (7) Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka 

wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i 

późny. (8) Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście 

Pana jest już bliskie. (9) Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście 

nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. (10) Za przykład 

wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię 

Pańskie. (11) Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości 

Joba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i 

miłosierdzia.  (12) Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, 

ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze tak niech będzie tak, a nie niech 

będzie nie, abyście nie popadli pod sąd. 
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➢ Jk 5,7-20   

 

Autor podkreśla potrzebę zachowania wierności, cierpliwości i wytrwałości (5,7-

11) i naucza o wartości modlitwy (5,13-18), a na koniec zaleca, by chrześcijanie 

troszczyli się o siebie nawzajem (5,19-20) 

 

➢ Jk 5,7-11  Zachęta do wytrwałości 

 

Święty Jakub ponawia wezwanie do cierpliwości, od którego rozpoczął list (por. 1,2 

- 4.12). Zachęca do zachowania pogody ducha w nadziei na przyjście Pana. 

"Cierpliwość daje człowiekowi władanie nad własną duszą przez to, że usuwa w 

zupełności zaspokojenia, jakie w nią wnoszą przeciwności" (św. Tomasz z Akwinu, 

Suma teologiczna). 

"Widzieliście końcową [nagrodę za nią] od Pana" (w.11). Zgodnie z tym 

przekładem autor mówi o tym, że Hiob, zniósłszy cierpliwie próby, które dopuścił na 

niego Bóg, otrzymał od Pana podwojone dobra, które wcześniej stracił (por.                       

Hi 42,10nn.). 



Inny możliwy przekład tego zdania, chociaż mniej prawdopodobny brzmiałby: 

"Widzieliście koniec Pana", co odnosiłoby się do przykładu cierpliwości, który dał 

Jezus w swojej męce i śmierci na krzyżu; tak interpretują te słowa m.in. św. Beda i św. 

Augustyn. 

 

➢ Jk 5,12  Nauka o przysięgach 

 

To wezwanie w czasach, w których często nadużywano przysiąg, jest prawie 

dosłownym echem słów Pana: "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co 

nadto jest, os Złego pochodzi" (Mt 5,37). 

"Powściągliwość w odwoływaniu się do Boga w mowie jest znakiem wielkiego 

szacunku dla Jego obecności, poświadczanej lub podważanej w każdym naszym  

stwierdzeniu" (KKK 2153). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jk 5,13-20 

 

(13) Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie 

usposobiony? Niech śpiewa hymny. (14) Choruje ktoś wśród was? Niech 

sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w 

imię Pana. (15) A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan            

go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 

odpuszczone. (16) Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się 

jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała 

modlitwa sprawiedliwego. (17) Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i 

modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy 

lata i sześć miesięcy. (18) I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia 

wydała swój plon. (19) Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi 

prawdy, a drugi go nawrócił, (20) niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego 

błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy.  
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➢ Jk 5,13 - 18  Wartość modlitwy. Sakrament namaszczenia chorych 

 

Modlitwa jest koniecznym i skutecznym środkiem w nieszczęściu (w.13). 

Wspólna modlitwa kapłanów, połączona z namaszczeniem chorych oliwą, gładzi 

grzech i leczy chorobę (w.14-15). 

Wzajemna modlitwa chrześcijan pomaga w uznaniu własnych grzechów 

("wyznawajcie sobie nawzajem grzechy") i ich przebaczeniu (w.16). 

Potwierdza to przykład skutecznej modlitwy Eliasza (w.17-18). 

 

Greckie wyrażenie, przetłumaczone jako "spotkało kogoś z was nieszczęście" 

(w.13), oddawane jest też czasem inaczej: "cierpi kto pośród was" albo "smuci się ktoś 

z was", 

Dlatego w tradycji duchowej uważano smutek za chorobę duszy. 



"Smutek jest osadem egoizmu. Jeżeli będziemy chcieli żyć dla Pana, nie 

zabraknie nam nigdy radości, nawet jeśli będziemy odkrywać swoje błędy i swoją 

nędzę. Radość przenika wtedy życie modlitwą do tego stopnia, że możemy tylko 

śpiewać: bo przecież kochamy, a śpiew jest mową zakochanych" (św. Josemaria 

Escriva, Przyjaciele Boga 92). 

Według nauczania Kościoła w.14-15 opisują sakrament namaszczenia chorych por. 

Mk 6,6-13). 

"Sakrament namaszczenia chorych ma za cel udzielenie specjalnej łaski 

chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanej ze stanem ciężkiej choroby 

lub starości" (KKK 1527). 

Przez to namaszczenie i modlitwę kapłanów "cały Kościół poleca chorych 

cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a także zachęca ich, 

by łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi 

Bożemu" (II Sobór Watykański, Lumen gentium 11). 

Skutki specjalnej łaski tego sakramentu są następujące: " 

❖ zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla 

dobra całego Kościoła;  

❖ umocnienie, pokój i siła do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień 

choroby lub starości;  

❖ przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament 

pokuty;  

❖ powrót do zdrowia, jeśli służy to dobru duchowemu;  

❖ przygotowanie na przejście do życia wiecznego"  

(KKK 1532). 

Modlitwa błagalna proroka Eliasza (w.17-18; por.  

1 Krl 17, 20-24: "Potem wzywając Pana, rzekł: O Panie, Boże mój! Czy nawet na 

wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej 

syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana rzekł:              

O Panie, Boże mój! Błagam cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego! Pan zaś 

wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono 

ożyło.  Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu, i zaraz oddał je 

matce. Następnie Eliasz rzekł: Patrz, syn twój żyje!  A wtedy ta kobieta powiedziała do 

Eliasza: Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich 

ustach jest prawdą. ";  

Syr 48,3: " Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził 

ogień.")  



ukazuje ogromną moc modlitwy, która może skutecznie przynieść pomoc Boga 

również w potrzebach materialnych. 

 

➢ Jk 5,19 - 20  Troska o grzeszników 

 

List kończy się zachętą do gorliwości apostolskiej, będącej przejawem prawdziwej 

miłości (por. 1P 4,8). 

"Cenniejsza w Jego [tj. Boga] oczach jest jedna dusza, którą byśmy z Jego łaski                      

i miłosierdzia naszą pracą i modlitwą Jemu pozyskali, niż wszelkie inne, jakie byśmy 

mogli oddać Mu usługi" (św. Teresa od Jezusa, Księga fundacji 1,7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


