
Poniedziałek 2. tygodnia Wielkiego Postu 

Łk 6,36-38 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.  

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni;  

nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni;  

odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 

Dawajcie, a będzie wam dane;  

miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. 

Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».  



Rozważanie:  

 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. 

1. Bóg Ojciec przez Swoje Miłosierdzie przywraca nam godność dziecka Bożego  

i zaprasza, abyśmy tę godność widzieli w sobie i w drugim człowieku. 

Bez przekonania o własnej godności i pewnej wyjątkowości, które rodzą się  

z doświadczenia Bożego przebaczenia, zawsze będziemy się czuli od kogoś lepsi 

albo gorsi, a dzisiejsze wezwanie nie sądźcie, nie potępiajcie, odpuszczajcie, stanie 

się kolejnym „ciężarem nie do uniesienia”.  

2. Odwaga życia w prawdzie, niezależnie czy byłaby to prawda o mojej winie, czy 

cnocie, sprawia, że odkrywam w sobie godność, której nikt ani nic nie jest w stanie 

mi odebrać. Tym samym otwiera mnie na drugiego, czyniąc go równym sobie - 

bliźnim. 

3. Jezus mówi dawajcie, bo chce, abyśmy przekroczyli granice swojego lęku i obawy 

przed stratą, które nieraz chowamy pod nieprzebaczeniem, osądem i krytyką 

innych. 

Jakiej prawdy o sobie najbardziej się wstydzę?  

Czy odkryłem tam już miłosiernego Ojca? 

Jezu, Ty nikim nie gardzisz. Podziel się ze mną Swoim spojrzeniem pełnym wiary. 

 



Wtorek 2. tygodnia Wielkiego Postu 

Mt 23,1-12 

 

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze 

Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie 

wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale 

sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na 

ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 

Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają 

swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na 

ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach  

i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. 

A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy 

wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden 

bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano 

mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 

Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony,  

a kto się poniża, będzie wywyższony». 



Rozważanie: 

 

„Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać”. 

1. Pycha szuka chwały, widzów i rozgłosu wokół siebie, aby ukryć wewnętrzna 

pustkę i jałowość człowieka. Ich brak jest dla niej największą klęską. 

To ciągły wyścig, aby jak najwięcej mieć, znaczyć, a prawo do istnienia ma tylko to, 

co ja uznam, co oswoję, co kontroluję i nad czym panuję. 

W jakich sytuacjach i dlaczego doświadczam rozczarowania? 

„Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach”. 

2. Czy Jezusowi chodzi o to, aby w kościele były zajęte same „ostatnie ławki”? 

Pycha może mieć też drugie oblicze - ukryte pod płaszczykiem pokory. Można 

rezygnować, wycofywać się, a nawet ofiarnie służyć, szukając jedynie własnej 

próżnej doskonałości.  

Czy moje „pokorne” wybory i czyny nie są wyrazem agresji wobec siebie? 

Co mnie porusza, do czego „wyrywa się” moje serce? 

A wy nie pozwalajcie nazywać się nauczycielami, ojcami, mistrzami. 

3. Kim zatem mam być? Sobą. Bóg chce mówić do mnie i czynić mnie świadkiem 

Prawdy. Świadek to nowy człowiek zrodzony z nieustannej relacji z Jezusem, 

pośrodku którego sam Bóg woła Jestem. Poznając świadka, nieco bliżej poznajemy 

Boga. 

Jezu cichy i pokornego Serca, ukryj moje życie w Twoim, aby Twoje Życie coraz 

pełniej objawiało się w moim. 



Środa 2. tygodnia Wielkiego Postu 

Mt 20,17-28 

 

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: 

«Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom  

i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został 

wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy 

Mu pokłon, o coś Go prosiła. 

On ją zapytał: «Czego pragniesz?» 

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden 

po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». 

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, 

który Ja mam pić?» 

Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy 

dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których 

mój Ojciec je przygotował». 

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus 

przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają 

im odczuć swą władzę. 

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie 

waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie 

niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, 

lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu». 



Rozważanie: 

 

„On ją zapytał: «Czego pragniesz?»” 

1. Salome, bo tak miała na imię matka synów Zebedeusza, myśląc o ziemskich 

zaszczytach, prosi Jezusa, aby jej synowie znaleźli się po Jego prawej i lewej stronie. 

Salome jest też pod Krzyżem Jezusa i widzi jak „kończy się” Jego misja wyzwolenia 

Izraela. Idzie również z innymi niewiastami do grobu, by namaścić martwe ciało 

Jezusa. 

Można powiedzieć, że Jezus prowadzi ją drogą oczyszczenia. Od naiwnej, choć 

szczerej prośby, przez obecność pod Krzyżem, aż po świadectwo pustego grobu  

i nadziei Zmartwychwstania.  

„Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci”. 

2. Człowiek dojrzały nie gorszy się, widząc niedojrzałość innych. Jezus nie gorszy się 

mną. Daje mi przestrzeń, w której mogę pozwolić sobie na totalną szczerość. 

Pyta czego pragnę, nie dlatego, że nie zna odpowiedzi, ale dlatego, że liczy na 

lojalność, która będzie punktem wyjścia dla mojego wzrastania. 

Jak reaguję, widząc niedojrzałość innych? 

Co robię, kiedy dostrzegam swoją niedojrzałość? 

Jezu z szat obnażony, okryj mnie Swoją łagodnością, abym zawsze miał odwagę 

pokazywać Ci moje rany. 



Czwartek 2. tygodnia Wielkiego Postu 

Łk 16,19-31 

 

Jezus powiedział do faryzeuszów: 

«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień 

ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem 

Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły 

i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 

także bogacz i został pogrzebany.  

Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na 

jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby 

koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię  

w tym płomieniu”. 

Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra,  

a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki 

cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, 

choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do 

nas”. 

Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 

pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. 

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, 

ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to 

się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby 

ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”». 

 

 



Rozważanie: 

Grzech bogacza nie polegał na tym, że miał dużo pieniędzy, albo, że świetnie się 

bawił. Tak samo jak cnotą Łazarza nie było to, że nie posiadał niczego poza 

wrzodami. 

1. „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają! Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł 

tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. 

Bogacz zwraca się do Abrahama: ojcze, co świadczy o tym, że należy do ludu Bożego 

i dobrze wie, że Bóg jest. Mojżesz i Prorocy to Słowo Boże, któremu bogacz nie daje 

wiary, posłuchu. Uważa, że w życiu potrzeba cudowności, aby się nawrócić. 

2. Grzech bogacza polega raczej na zaniedbaniu czynienia dobra. U progu jego 

pałacu leży człowiek potrzebujący pomocy, a on nie chce mieć z nim nic wspólnego, 

choć zna go z imienia – „ojcze Abrahamie, przyślij Łazarza”. W tym wypadku Bóg 

nie pyta mnie o grzechy, które popełniłem, ale o dobro, które zaniedbałem. 

Czy rozważam Słowo Boże i czy pozwalam, aby wywierało wpływ na moje życie? 

3. A gdyby tak nie było Łazarza? Czy to nie on stał się przyczyną upadku bogacza? 

Żebrak leżący u progu jego domu, którego imię znaczy „Bóg pomaga”. 

Tak jakby bogacz nie chciał przyjąć prawdy, że wzbogacił się nie tylko i wyłącznie 

dzięki swoim staraniom. Nie dopuszcza do siebie, że to Bóg mu pomaga. 

Przez ostatnie dwa dni Jezus kończył Ewangelię słowami, o tym, że jeśli kto z was 

chce być największy, niech będzie waszym sługą.  

Czy chcę służyć moimi talentami? Czy tak, jak bogacz, zachowuję je dla siebie  

i pokładam w nich ufność, ulegając pokusie „samozbawiania”? 

4. I jeszcze Łazarz - nie widzimy wyjątkowych czynów tego biedaka i czy zasłużył 

nimi na Niebo. Samo cierpienie przeżywane bez miłości nie „uszlachetnia” - nie 

czyni człowieka świętym. Na Niebo nie można zasłużyć. 



Mówimy „jak trwoga to do Boga” i jest coś w tym, że człowiek często dopiero  

w cierpieniu zdobywa się na odwagę zrzucenia z siebie różnych masek i staje  

w prawdzie o sobie przed Bogiem i drugim. 

Bóg pomaga - daje człowiekowi zbawienie za darmo, a wielkość Łazarza polega na 

tym, że je po prostu przyjmuje. I to jest to, co powinienem zrobić i ja. 

Jezu, który zstąpiłeś do otchłani, otwórz moje ręce i naucz mnie przyjmować 

Twoje dary. 



Piątek 2. tygodnia Wielkiego Postu 

Mt 21, 33-43. 45-56 

 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

«Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. 

Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją  

w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu 

należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś 

ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi 

tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują 

mojego syna. 

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, 

zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy  

i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» 

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym 

rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». 

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który 

odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych 

oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane 

narodowi, który wyda jego owoce». 

Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. 

Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka. 



Rozważanie: 

1. „Założył winnicę, oddał w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas 

zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy 

chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali”. 

Rolnicy szybko przywiązują się do winnicy Pana i przywłaszczają sobie należne Mu 

plony. Przywiązanie jest bardzo ludzkie, a starta bardzo bolesna. Tracić, poświęcać  

i nie oczekiwać na większą nagrodę wydaje się nieludzkie.  A mimo tego Bóg chce, 

aby wspaniałomyślnie oddawać. I może tego chcieć, bo Sam pierwszy oddał. Siebie.  

Na Krzyżu. Stracił Swoje Życie, aby odzyskać moje. I nie oczekuje niczego w zamian, 

ale podejmuje ryzyko – daje zbawienie, które ja mogę odrzucić. 

2. Pan Bóg powierza nam swoje dary. Zaprasza do swojej winnicy. 

Bóg, Który wierzy, że nie zmarnuję Jego darów; że nie zamknę mojego serca  

i pozostanę z Nim w relacji nieustannej wymiany. 

Bóg posyła swoje Słowo, bo wierzy, że przyjmę je z odpowiedzialnością, z pokorą. 

Można być niezwykle gorliwym – wiele się modlić, czytać, wiedzieć, a jednak coraz 

bardziej uciekać i chować się przed Panem, budując kolejne mury wokół siebie.  

Czy to, jak poznaję, zgłębiam, sprawia, że przybliżam się do Pana? 

3. Świat kocha jako swoją własność (J 15,19). Świat kocha posiadając. To moja 

chciwość – chcieć posiadać miłość, wiedzieć, że ją „mam”. To zakładałoby 

panowanie nad nią. A miłości można się tylko poddać, bo miłość jest Osobą. 

4. „W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna”. 

Otrzymuję Samego Boga w sakramentach. Jak je przeżywam? Czy pielęgnuję  

w sobie świadomość daru, czy może zapominam się i traktuję jako „swoją 

własność”? 

Jezu, Miłości, proszę Cię o dar bojaźni Bożej, która jest początkiem mądrości. 



Sobota 2. tygodnia Wielkiego Postu 

Łk 15, 1-3. 11-32 

 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 

słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje 

grzeszników i jada z nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi 

część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. 

Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 

roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć 

niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten 

posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek 

strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem 

chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien 

nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. 

Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 

naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, 

zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się 

twoim synem”. 

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę  

i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie 



utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był 

umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 

usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten 

mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ 

odzyskał go zdrowego”. 

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 

Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego 

nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro 

jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś 

zabić dla niego utuczone cielę”. 

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co 

moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był 

umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. 



Rozważanie: 

Kiedy młodszy syn prosi o majątek, zależy mu na materialnej części dziedzictwa ojca 

(z gr. ousia). Z kolei ojciec, przystając na jego prośbę, oddaje mu nie tylko swój 

dorobek, ale i „kawałek serca”, coś ze swojego życia (z gr. bios). 

„Ojcze, daj mi część majątku”. 

1. Dramat grzechu polega na tym, że chcemy zabrać od Boga część i odejść, by  

w samotności budować swoje własne „królestwo”, podczas gdy Bóg chce dać nam 

wszystko. Chce przekazać mi swoje Życie, na którym mogę się oprzeć i które będzie 

podstawą, fundamentem mojego istnienia. Ojciec chce i do młodszego syna 

powiedzieć: „dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje do ciebie należy.” 

Młodszy syn, odchodząc, ma wprawdzie jakieś zasoby, jednak odcięty od źródła 

prędzej czy później pozostanie bez niczego – stoczy się na dno, w pewnym sensie 

przestanie istnieć. 

Co jest moim źródłem życia? Skąd czerpię?  

Czego nie chcę przeżywać w łączności z Ojcem? 

„Starszy syn odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę  

i nigdy nie przekroczyłem twojego nakazu.” 

2. Greckie słowo „sługa” tłumaczone jest również jako „niewolnik”. I starszy syn nie 

jest bez winy, bo mimo mieszkania w domu razem z ojcem przeżywa tę relację jako 

niewolnik, a nie syn.  

Jak przeżywam kryzys? Czy potrafię dostrzec w nim szansę na swój rozwój, na 

głębsze zrozumienie? 

Czy dostrzegam dobro, które mnie spotyka i jestem za nie wdzięczny Bogu? 

Jezu, Który wzruszasz się głęboko na mój widok, dodaj mi wiary, że tak naprawdę 

jest, abym nigdy nie wahał się nawracać. 

 



3. Niedziela Wielkiego Postu 

J 2, 13-25 

 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał 

siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki  

i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze 

świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 

Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego 

Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: 

«Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». 

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec 

nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę 

świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». 

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją 

wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» 

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie 

uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu 

uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im 

samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa  

o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. 



Komentarz: 

Kontekst: Wypędzenie kupców ze Świątyni znajduje się w części Janowej Ewangelii 

nazywanej Ewangelią znaków (rozdziały 2-12). Autor opisuje siedem cudów 

dokonanych przez Jezusa, traktując je jako podłoże do przekazania swojej nauki. 

Opisywany fragment umieszczony został bezpośrednio po cudzie przemiany wody 

w wino w Kanie Galilejskiej, dzięki czemu „w Jezusa uwierzyli Jego uczniowie” 

(2,11). Opisane wydarzenia stają się pretekstem do pierwszej konfrontacji Jezusa  

z Żydami. Należy pamiętać o tym, że: 

 „Żydzi” - w Ewangelii Janowej: zbiorczy termin określający tych, którzy nie 

uwierzyli lub odrzucili Jezusa, jako odwieczne Słowa Ojca, które przyszło jako 

człowiek na świat, aby go zbawić, a które od zawsze jest u Boga i samo jest Bogiem; 

historycznie pojęcie to sięga odrzucenia Jezusa za Jego ziemskiego życia, a także 

czasów późniejszego oddzielenia członków wspólnoty Janowej od synagogi, ale  

w czwartej Ewangelii istotniejszy jest sens teologiczny tego terminu („ci, co nie 

wierzą w Jezusa jako Posłanego przez Ojca”). 

Kontekst czasowy omawianej perykopy to święto Paschy, w czasie którego 

spożywano rytualnie baranka na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu. Było to jedno 

z trzech świąt pielgrzymkowych, na które każdy Izraelita był zobowiązany odbyć 

wstąpienie (hebr. alija) do Jerozolimy. 

1. Opisany handel w Świątyni (zarówno wymiana monet na sykle świątynne, jak  

i sprzedaż zwierząt) służyć miał pielgrzymom, którzy dzięki temu mogli złożyć 

przepisane ofiary. Jednak gniew Jezusa wzbudziły ogromne zyski czerpane przy tej 

okazji (łupieska stopa procentowa) przez władze świątynne w imię religii. 

2. Omawiana scena stanowi tzw. początek uwierzytelnienia (objawienia) tajemnicy 

Syna Człowieczego, czyli bóstwa w człowieczeństwie Jezusa. W tym kluczu 



interpretacyjnym Jezus mówi o Świątyni, jako Domu Swego Ojca – Jezus jest 

świadomy synowskiej relacji względem Boga Ojca.  

3. Jezus powołuje się również na swoje zmartwychwstanie w kontekście 

odbudowania Świątyni. Wyrażenie „zburzcie tę Świątynię, a w trzech dniach ją 

odbuduję” nie oznacza świątyni materialnej, lecz uwielbione ciało Jezusa, które 

zajmie miejsce Świątyni Jerozolimskiej. 

4. Pomimo że wielu uwierzyło w Jezusa widząc znaki, których dokonał (2,23), to 

jednak nie ogłasza On swojego zwycięstwa i nie pociąga ludzi za sobą. Ewangelista 

poprzez stwierdzenie, że Jezus „wiedział, co w człowieku się kryje” (2,25), 

podkreśla, że nie pragnął On naśladowców, dopóki nie wiedział, że wyraźnie 

rozumieją i całkowicie przyjmują wszystko, co związane jest z Jego naśladowaniem. 

„Jezus odmawiał zbijania kapitału na chwilowej popularności (por 6,15). Gdyby 

zawierzył się tłumowi w Jerozolimie, ten ogłosiłby Go natychmiast Mesjaszem  

i oczekiwałby spełnienia wszystkiego, co w ich pojęciu Mesjasz powinien zdziałać. 

Ale Jezus był tego rodzaju przywódcą, który nawet nie żądał od człowieka uznania, 

przyjęcia Go, dopóki człowiek nie rozumiał, co zawiera sie w tym uznaniu. Trwał 

przy zasadzie, że człowiek musi wiedzieć, co czyni” (Barclay). 



Rozważanie: 

„Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” 

„Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował 

niczyjego świadectwa o człowieku”. 

1. Często zwierzamy się po to, aby usprawiedliwić się przed drugim, wybielić  

i nagiąć prawdę. Chcemy poczuć ulgę - podzielić odpowiedzialność, która nad nami 

ciąży, przekonując innych do swojej racji i krzywdy. 

Dużo trudniej jest dać się poznać. Bez owijania w bawełnę, bez upiększeń, 

wspaniałości i lęku przed odrzuceniem. Dać drugiemu siebie, po prostu takim, jakim 

jestem, aby sam mógł podjąć decyzje czy przyjmuje mnie. 

2. Jezus, całkowicie wolny, który daje też wolny wybór człowiekowi – nie robi tego, 

co wypada, ale to, co do Niego należy. Nie zależy mu, aby kogoś do siebie 

przekonać, aby ktoś uwierzył, widząc cuda przez Niego zdziałane. Nie potrzebuje 

naszych deklaracji wiary, aby wiedzieć czy wierzę naprawdę. Jezusowi nie chodzi  

o zatrzymanie człowieka przy sobie za wszelką cenę, ale o jego przemianę, która 

przyniesie chwałę Ojcu. On sam cały jest pochłonięty gorliwością o chwałę Ojca  

i wszystko, co czyni, czyni ze względu na nią. Uzdrowienia, słowo, które głosi,  

a nawet rozróba w świątyni - wszystko po to, aby wypełnić wolę Ojca.  

A wolą Ojca jest, aby nie zginęło ani jedno z tych małych. 

O jakie dobro nie chcę podjąć walki z lęku albo lenistwa, bo „jest mi wygodniej tak, 

jak jest?” 

Czy moje sumienie się wyostrza? 

Jezu przybity do Krzyża, udziel mi swojej wolności, abym coraz gorliwiej odrzucał 

grzech, a wybierał Ciebie. 

 


