
     

 

VI Niedziela zwykła  17   II   2019 
 

 (Łk 6, 17. 20 - 26 - Biblia Tysiąclecia) 
 

(17) Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów 

i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i 

Sydonu; (18) przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także                

i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. (19) A cały tłum starał się Go 

dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. (20) A On podniósł 

oczy na swoich uczniów i mówił:  

 

Błogosławieni jesteście, wy ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.  

(21) Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. 

Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.  

(22) Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród 

siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako 

niecne:  

(23) cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak 

samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.  

 

(24) Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.  

(25) Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada 

wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.  

(26) Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie 

ich czynili fałszywym prorokom.  

 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Beda Wielebny 
 

Biada na niegodziwców 
 

 

 „Ale biada wam, bogacze, bo odebraliście już swoją pociechę” (Łk 6, 24nn).  

Co znaczy owo „biada”, które spotyka w przyszłości bogaczy, lepiej zrozumiemy na 

podstawie przeciwieństwa, to jest, gdy mówi On, że do biednych należy królestwo Boga.                

A od owego królestwa oddalają się wszystkimi środkami ci, którzy tutaj szukają pocieszenia. 

Usłyszą bowiem od sprawiedliwego Sędziego: „Synu, pamiętaj, że otrzymałeś dobra już w 

życiu swoim” (Łk 16, 25).  

A tu pamiętać należy, że  

wina nie polega na posiadaniu bogactw, lecz na miłości ku nim.  

Nie bowiem ten, kto ma bogactwa, lecz – jak mówi Eklezjastes – „Kto miłuje bogactwa, 

nie otrzyma z nich owocu” (Koh 5, 9); bo ten, kto posiadanymi dobrami doczesnymi nie 

umie pogardzać całą duszą, albo też nie umie ich dać biednemu, to cieszy się wprawdzie nimi 

teraz, ale pozbawia się owocu, który mógłby otrzymać w przyszłości przez rozdawanie ich.             

I dlatego gdzie indziej czytamy: „Błogosławiony bogacz, który znalazł się bez zmazy, 

który nie biegał za złotem ani nie położył nadziei w pieniądzach i skarbach” (Syr 31, 8). 

 „Biada wam, którzy nasyceni jesteście, albowiem będziecie łaknęli”.  

Nasycony był ów bogacz odziany w purpurę, gdy codziennie ucztował wystawnie, ale 

usłyszał twarde „biada”, gdy błagał Łazarza, którym gardził, by podał mu przynajmniej na 

palcu kroplę wody.  

Inaczej jeszcze: jeśli błogosławieni są ci, którzy zawsze pożądają czynić dzieła 

miłosierdzia, to przeciwnie – za nieszczęśliwych należy uważać tych, którzy mając 

upodobanie sami w sobie, nie cierpią żadnego głodu prawdziwego i nienaruszonego dobra. 

Powinni oni czuć się wystarczająco szczęśliwymi, jeśli nie są pozbawieni czasowo 

przedmiotu swoich pożądań. 

 „Biada wam, którzy teraz śmiejecie się, bo będziecie płakali i zawodzili”.  

Salomon mówi: „Śmiech miesza się z bólem, a końcem śmiechu jest płacz” (Prz 14, 13). 

I znowu: „Serce mędrca to takie, w którym znajduje się smutek, a w sercu głupca 

znajduje się radość” (Koh 7, 4). I tymi słowami jasno poucza, że głupotę trzeba przypisać 

śmiejącym się, roztropność – jak to już wyżej powiedzieliśmy płaczącym. 

 



 „Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą was chwalić”.  

Na to właśnie użala się psalmista, bo „przechwala się grzesznik w pragnieniach duszy 

swojej, a kto czyni niegodziwość, jest błogosławiony” (Ps 9, 24). Otrzyma on niemałą 

część kary, gdyż swoich win nie tylko nie gani, ale jeszcze przechwala się nimi, jakoby 

dobrymi uczynkami... 

 „Tak bowiem postępowali ich ojcowie z prorokami”.  

Fałszywi prorocy to ci, których Pismo Święte zwykle nazywa prorokami, dlatego że dla 

zdobycia szacunku u ludu starali się przepowiadać, to jest mówić naprzód.  

Stąd też głosi Ezechiel: „Biada głupim prorokom, którzy idą za swoim duchem                        

i niczego nie widzą; twoi prorocy, Izraelu, byli jako lisy na pustyni” (Ez 13, 3n). 

Tak więc Pan na górze wygłosił tylko błogosławieństwa dla dobrych, na nizinie natomiast 

wypowiedział swoje „biada” na niegodziwców, bo zbyt prymitywnych słuchaczy trzeba 

lękiem zmusić do dobrego, doskonałych zaś wystarczy zachęcić nagrodą. 

 

 Św. Bazyli Wielki 
 

Choroba chciwości 

 

A ty nazywasz ubogim samego siebie i ja się z tobą zgadzam. Ubogim bowiem jest ten, 

kto potrzebuje wiele rzeczy, a potrzebującymi wiele czyni nas nienasycona żądza.  

Do dziesięciu talentów starasz się dołożyć drugie dziesięć, a gdy się tyle zbierze, szukasz 

drugie tyle; a to, co ciągle dodajesz, nie zatrzymuje twego rozpędu, lecz zapala pożądanie. 

Jak bowiem u pijaków przyniesienie nowego wina staje się sposobnością do picia, tak                       

i nowobogaccy, posiadłszy wiele, pragną jeszcze więcej i podsycają swoją chorobę ciągłym 

dodawaniem tak, że ich zabiegi biorą przeciwny kierunek.  

Nie tyle bowiem ich cieszy taki wielki majątek posiadany, ile smuci to, czego nie mają, a 

raczej o czym sądzą, że im tego brakuje. Toteż dusza ich ciągle topnieje od trosk, gdy 

ubiegają się o to więcej. Powinni przecież być zadowoleni i czuć wdzięczność za to, że są 

zamożniejsi od tak wielu [ludzi], a oni trapią się i boleją nad tym, że zostaną w tyle poza 

jednym i drugim spośród nadbogaczy.  

A gdy dościgną tego bogacza, zaraz współzawodniczą w dorównywaniu jeszcze 

bogatszemu, i gdy jego wyprzedzą, przenoszą swe zabiegi ku innemu. Jak ci, którzy 

wstępując po schodach, ciągle podnoszą nogę na wyższy stopień i nie zatrzymują się pierwej, 

aż dojdą do najwyższego, tak i bogacze nie folgują w dążeniu do potęgi majątkowej, aż 

wzniesieni w górę spadają z wysoka i rozbijają się. 



Ptaka szarańczojadkę uczynił Stwórca wszystkiego nienasyconym dla dobra ludzi. Ty zaś 

na szkodę wielu uczyniłeś nienasyconą swą duszę. Co zobaczy oko, tego pożąda chciwość. 

„Nie nasyci się oko widzeniem” (Koh 1, 8), a chciwy nie będzie miał dość brania.  

Piekło nie powie: dosyć; nigdy też chciwiec nie powie: dosyć. Kiedyż będziesz używał 

tego, co masz? Kiedy tego zakosztujesz, gdy ciągle oddajesz się trudom nabywania? „Biada 

tym, którzy przyłączają dom do domu, a rolę do roli przyczyniają” (Iz 5, 8). A ty co 

robisz? 

 

 Feliks Minucjusz 
 

Wielkość ubóstwa 

 

Co się tyczy tego, że często nazywają nas biedakami, to nie jest dla nas bynajmniej hańbą, 

ale zaszczytem.  

Jak bowiem duch słabnie pod wpływem dobrobytu, tak tężeje przez umiarkowanie.  

Zresztą jak może być ubogim ten, kto nie potrzebuje niczego, kto nie pożąda obcego dobra, 

kto jest bogaty w Bogu? Raczej ten jest biednym, kto mając wiele, jeszcze więcej pragnie.  

Powiem jednak, co myślę: nikt nie może być tak biedny, jak był przy urodzeniu.                     

Ptaki żyją, nie mając ojcowizny, bydło z dnia na dzień się pasie, a przecież wszystkie te 

stworzenia dla nas przyszły na świat i my, nawet nie pragnąc, posiadamy to wszystko. 

Jak wędrownik tym lepiej idzie, im lżejszy jego tobołek, tak w wędrówce życia ten 

szczęśliwszy, kto ubóstwem się podpiera i nie stęka pod ciężarem bogactw.                               

Zresztą prosilibyśmy Boga o bogactwa, gdybyśmy je uważali za pożyteczne.                        

Przecież mógłby nam użyczyć trochę Ten, kto posiada wszystko.  

Ale my wolimy gardzić bogactwami, a nie posiadać ich; pragniemy dla siebie raczej 

niewinności, prosimy o siłę wytrwania, wolimy żyć cnotliwie niż rozrzutnie. 

 

 Św. Augustyn 
 

Bóg mój wszędzie jest obecny 

 

 

Cała zatem rodzina najwyższego i prawdziwego Boga ma swe pocieszenie; pocieszenie, 

które nie zawodzi i nie jest oparte na oczekiwaniu rzeczy nietrwałych i znikomych; ma 

również życie doczesne, któremu nie powinno przyganiać, skoro przysposabia się w nim do 

życia wiecznego.  



Dóbr ziemskich używa ona jako przechodzień, nie przywiązuje się do nich;                                  

w nieszczęściach zaś zdobywa doświadczenie bądź się poprawi.  

Ci, którzy się natrząsają z jej uczciwości i gdy czasem przeżywa jakieś doczesne cierpienia 

mówią jej: „Gdzież jest Bóg twój?” (Ps 42 [41], 4), niechaj najpierw sami powiedzą, gdzie 

są ich bogowie, gdy wyznawcy ich przechodzą tak wielkie klęski, dla których uniknięcia 

bądź oddają cześć tym bogom, bądź twierdzą, że trzeba ją oddawać. 

A rodzina prawdziwego Boga odpowie: Bóg mój wszędzie jest obecny, wszędzie 

pozostaje cały, nie przebywa w żadnym zamknięciu, może być obecny jako niewidzialny                   

i oddalać się bez żadnego ruchu; kiedy nawiedza mnie przeciwnościami, to albo sprawdza 

moje zasługi, albo też chłoszcze grzechy; lecz za cierpliwe znoszenie doczesnych nieszczęść 

gotuje mi wieczną nagrodę. 

 

 Św. Mesrop 
 

Zbliżać się ku miłości Bożej 

 

 

W prześladowaniu czy w pokoju okażmy Panu naszą przyjaźń.  

On daje nam swą łaskę niestworzoną, bo chce, abyśmy wszyscy żyli i stali się dziedzicami 

chwały i wielkości będącej w Panu naszym Jezusie Chrystusie. A my przez Niego uwolnieni, 

oczyszczeni z przewrotnych żądz, stawszy się dla wielu przyczyną zbawienia, powinniśmy – 

każdy przez swój trud i swoje cnoty – podnieść się prawdziwie z ziemi ku pokojowi 

niebiańskiemu do królestwa miłości, aby być zawsze z Chrystusem i cieszyć się Jego 

dobrami wiecznymi.  

Jak figura ludzkiego ciała składa się z członków, tak wiara składa się z dobrych uczynków, 

a przez wiarę utwierdza się nadzieja, a przez nadzieję osiąga się [wieczne] potwierdzenie.  

Tak powinniśmy zbliżać się ku miłości Bożej, otrzymać łaskę Ducha Świętego, osiągnąć 

niebo, stać się dziedzicami życia wiecznego w mieszkaniu świętych, w ożywczej miłości, 

jaśniejąc Bożym blaskiem, w niewysłowionej wieczności, by chwalić Najświętszą Trójcę na 

wieki wieków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI Niedziela zwykła 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I .Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów                  

i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru                  

i Sydonu (Łk 6, 17). 
 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi do 

mnie?” 

Zejść na dół to uznać, przypomnieć, pokazać, że droga w górę, do domu Ojca, do nieba 

wiedzie poprzez ziemię. Zejść na dół to przypomnieć Dwunastu i ich następcom, że życie 

potrzebuje wejścia na górę, czyli modlitwy, jak i zejścia na dół, czyli czynu, świadectwa, 

działania, akcji. Zejście na dół to przypomnienie, że ważne jest bycie z Bogiem sam na 

sam, na górze, ale i ważne jest bycie z Nim w braciach i siostrach na równinie, na dole. 

Górze bez dołu grozi ideologizacja, dołowi bez góry - herezja czynu. 

 

 Czy w swoim życiu umiejętnie godzę te dwie rzeczywistości "góry" i "dołu"? 

 Czy można mnie spotkać na "górze", gdzie na modlitwie omawiam z Bogiem swoje 

zadania, decyzje, postanowienia? Czy następnie schodzę na "dół", aby się 

zatrzymać, wypełnić je, wykonać, zrealizować, aby projekty, plany, marzenia 

wypełnić konkretną, dobrą treścią? 

 

Wśród oczekujących na Jezusa na równinie byli wierzący przybyli z Judei i z Jerozolimy, 

ale i poganie z wybrzeża Tyru i Sydonu. Byli też pozostali Jego uczniowie. Oni wszyscy 

razem tworzyli wielki tłum. 

 Czy oczekuję Jezusa na równinie swojej codzienności? 

 Czy oczekuje Jezusa to, co jest we mnie wierzące, rozmodlone, aby On to umocnił , 

pogłębił? Czy oczekuje Jezusa także i to, co jest we mnie pogańskie, aby On to 

nawrócił, ewangelizował? 



 Czy oczekuję Jezusa jak uczeń swego Mistrza, nauczyciela? Uczeń, który chce się 

uczyć, zdobywać kolejne pokłady mądrości, aby później godnie reprezentować swego 

Mistrza, aby nie przynieść wstydu swemu Nauczycielowi? 

 Czy potrafię oczekiwać na Jezusa w tłumie modlących się na Mszy świętej, jak też sam w 

zaciszu swego pokoju, domu, mieszkania? 

 

Pomodlę się o to, aby zawsze z tęsknotą w sercu oczekiwać                                                       

na spotkanie z Jezusem i Jego słowem. 

 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 

które wydaje owoc w swoim czasie, 

liście jego nie więdną, 

a wszystko, co czyni, jest udane (Ps 1,3). 

 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. 

Jest to godzina nawiedzenia Słowa.  

 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 

 

Błogosławiony, kto zaufał Panu! 
 

 

 

 



Tajemnice Ewangelii   -   ks. Edward Staniek 

 

 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.(Mt 5,1) 

 Tłum 

Popularność Jezusa rośnie. Wokół Niego gromadzą się tłumy. W ostatnich dwu wiekach, z 

okazji analizy mechanizmów rewolucji, określenie tłum zostało ściśle dopracowane przez 

psychologię. Tłum powstaje nagle i umiera nagle. Tłum ma swoją duszę, dysponuje siłą. Tłum 

posiada swoich przywódców.  W tłumie jednostka traci swą osobowość. W tłumie trudno o osobiste, 

krytyczne myślenie. Tłumem można manipulować, można sterować jego myśleniem i działaniem. 

Jezus, znając te mechanizmy, w swej działalności nie bazuje na tłumach, a nawet ich unika. 

Ostatecznie na dziedzińcu Pretorium tłum zostanie wykorzystany, by wymusić na Piłacie wyrok 

śmierci dla Mistrza z Nazaretu. z tłumem i mechanizmami jego działania należy się liczyć. Jezus 

początkowo stykał się z tłumem nastawionym do siebie przychylnie. To On sam zresztą był Jego 

przywódcą. 

..................................................................................................................................................... 

  (!)  Należy dokładnie poznać mechanizmy tworzenia tłumu, ponieważ one stanowią ważny 

element współczesnego świata. Media, prasa, telewizja, internet są doskonałymi narzędziami 

tworzenia bezmyślnego tłumu podatnego na manipulację. 

...................................................................................................................................................... 

 Wyszedł na górę.  

Biblijne rozumienie góry jest związane z ukierunkowaniem na działanie pozytywne, na 

podnoszenie człowieka w stronę wielkich wartości. 

..................................................................................................................................................... 



  (!)  Uczeń Chrystusa winien nieustannie kontrolować kierunek swojej życiowej drogi.                         

Czy faktycznie interesują go góry? Czy zależy mu na pójściu w stronę szczytów, czyli wielkich 

wartości? 

...................................................................................................................................................... 

Ponieważ Mateusz traktuje Jezusa jako drugiego Mojżesza, wyrażenie wyszedł na górę, 

nawiązuje do wyjścia Mojżesza na górę Synaj, na której Bóg przekazał swoje przykazania ujęte w 

formę Dekalogu. Jezus wychodzi na górę, by przekazać konstytucję królestwa Bożego. Będzie to 

Nowe Prawo ujęte w kodeksie błogosławieństw. Pod koniec życia Chrystus wyjdzie znów na górę 

(Kalwarię), by zawrzeć Nowe Przymierze w Krwi swojej. 

 Przystąpili do Niego Jego uczniowie 

Jezus jest w centrum. Wokół Niego, jako najbliższe otoczenie, siedzą uczniowie. Słowo jest 

skierowane głównie do nich. Oni są jakby wyodrębnieni z tłumu. Sami nie tworzą tłumu. Należą do 

niego widzialnie, ale od strony ducha stanowią odrębny organizm. 

..................................................................................................................................................... 

  (!)  Uczeń Chrystusa winien zawsze zachować dystans wobec tłumu. Nie może zgodzić się na 

to, by nim manipulowano. O tym dystansie decyduje bliskość z Chrystusem 

...................................................................................................................................................... 

 Usiadł 

Nauczanie prawd Bożych w świecie judaistycznym dokonywało się głównie w postawie 

siedzącej. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie. To wyrażenie samego Jezusa sygnalizuje 

autorytatywne przemawianie. To nie jest pogawędka. To jest przekaz prawdy Bożej. 

..................................................................................................................................................... 

  (?)  W jakiej mierze w świadomości współczesnego człowieka istnieje granica między słowem 

Bożym i ludzkim? W jakim stopniu liczy się autorytet tego, kto przemawia, i autorytet urzędowy?                  

W Kościele te pytania są ważne. 

Ich waga jest już widoczna w spojrzeniu na autorytet ojca i matki w rodzinie. Tam, gdzie znika 

autorytet, tam wali się zarówno przekaz wielkich wartości, jak i cała struktura życia społecznego. 

Wychowanie i samowychowanie jest oparte na autorytecie. Zdrowa szkoła jest zbudowana nie tylko 

na programie, lecz i na autorytecie wychowawcy. Ponieważ Jezus prowadzi szkołę życia, niezwykle 

wielką wagę przypisuje trosce o autorytet nauczyciela, pedagoga, mistrza. 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 



Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami.  (Mt 5,2) 

 Usta 

Jezus nauczał zawsze - działając, mówiąc i milcząc. Mateusz posługuje się formułą, która 

występuje w nauczaniu prorockim. Usta w Biblii mają swoją symbolikę i są ściśle połączone z 

sercem. Jezus, otwierając usta, przelewa bogactwo swego serca w uszy słuchaczy. 

..................................................................................................................................................... 

  (!)  Uczeń Chrystusa winien bacznie śledzić każde otwarcie swoich ust. Przed Bogiem 

odpowiedzialność za każde wypowiedziane słowo jest wielka. Połączenie serca z ustami pozwala na 

objawienie przez słowo zawartości serca, jego bogactwa i nędzy. 

...................................................................................................................................................... 

 

 Błogosławieni 

Słowo błogosławieni często jest tłumaczone jako szczęśliwi. Słowa te jednak różnią się między 

sobą. Słowo szczęśliwi należy do słownika psychologicznego i filozoficznego. Słowo zaś 

błogosławieni należy do słownika religijnego. Każdy błogosławiony jest szczęśliwy, ale nie każdy 

szczęśliwy jest błogosławiony. 

..................................................................................................................................................... 

  (!)  Programowe zamienianie słowa "błogosławieni" na słowo "szczęśliwi" stanowi jeden                    

z elementów desakralizacji ewangelicznego świata, na którą człowiek wierzący nie może się zgodzić. 

................................................................................................................................................. 

Błogosławiony to człowiek lub anioł, który spełnia dwa warunki. po pierwsze - jest zanurzony w 

promieniach Bożej energii. Po drugie - jest otwarty na przyjęcie Bożego bogactwa. 

Jezus w błogosławieństwach mówi o ludziach otwartych na działanie promieni Bożej energii. 

Serce ludzkie ma szereg drzwi, które może otworzyć lub zamknąć na Boże działanie. 

Błogosławieństwa mówią o tych otwartych drzwiach serca. 

Z punktu widzenia przekazu forma, jaką wybiera Chrystus, jest jedną z najskuteczniejszych. 

Głoszenie błogosławieństw jest pozytywnym przekazem trudnych i ważnych prawd. Każdy może 

zaczerpnąć z tego bogactwa tyle, ile zechce, i na ile do tego bogactwa dorasta. Jezus posługuje się 

wszystkimi formami komunikacji z otoczeniem. Potrafi mocno strofować, wypowiadając słowa: 

Biada wam, ale w Jego nauczaniu jest zachowana harmonia między mocnym uderzeniem a 

delikatnym i pięknym przekazem. 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  (Mt 5,3) 

 



..................................................................................................................................................... 

  (!)  Śledząc sposób nauczania Mistrza z Nazaretu, należy sprawdzić, w jakiej mierze w 

komunikacji z innymi posługujemy się formą myślenia i mówienia w kategoriach błogosławieństw. 

Jest to szczególnie ważne w wychowawczej pracy zarówno rodziców, jak i pedagogów, Jest istotne 

także dla spowiedników, katechetów, kaznodziejów... Przekaz Ewangelii winien odbywać się przede 

wszystkim w formie błogosławieństw. 

...................................................................................................................................................... 

 Ubodzy w duchu 

Ubodzy w duchu to ludzie, którzy ufność pokładają w Bogu. Ufność można złożyć w 

stworzeniach. Jedni ufają swemu zdrowiu, zdolnościom, umiejętnościom. inni pieniądzom, pozycji 

społecznej, znajomościom, układom, "plecom", sprytowi, lekarzom. Jeszcze inni sile, broni. To 

wszystko jednak nie gwarantuje bezpieczeństwa ani sukcesu. Zaufanie przyjaciołom i członkom 

rodziny ma swoje granice. Oni często stają bezradni, nie mogąc pomóc, mimo, że bardzo by chcieli. 

Ubodzy w duchu pokładają nadzieję w Bogu i wiedzą, że Jego ramię jest niezawodne. 

Tak rozumiane ubóstwo daje uczniowi Chrystusa wolność. On, ufając Bogu, nie opiera się na 

żadnej rzeczy stworzonej. Jest równie wolny, gdy posiada coś lub kogoś, jak i wówczas, gdy nie 

posiada. Nie mają na niego wpływu żadne układy doczesne. To jest wolność ducha, która otwiera 

przed człowiekiem nieograniczoną przez nikogo, prócz Boga, przestrzeń życia. 

Ileż miłości jest w tym delikatnym wezwaniu Jezusa do umiłowania ewangelicznie rozumianego 

ubóstwa. ile troski o dobro człowieka. tak zresztą jest w każdym błogosławieństwie. One są 

wezwaniem do wędrowania drogą miłości. Tak należy je odczytywać. W imię miłości, czyli troski o 

nasze prawdziwe dobro, Chrystus głosi Kazanie na Górze. 

Mówiąc Błogosławieni ubodzy, Jezus zwraca uwagę na pierwsze drzwi serca otwarte na 

działanie łaski. To drzwi zawierzenia Bogu, to szukanie bezpieczeństwa nie w oparciu o dobra 

stworzone (w tym ludzi), lecz w oparciu o Boga. Ci, którzy ufają Bogu, są błogosławieni. 

Do nich należy królestwo niebieskie. 

Ono bowiem jest światłem łaski, Bożym środowiskiem. Serce otwarte na łaskę należy do tego 

Bożego świata. Jezus nie mówi: królestwo niebieskie będzie należało do ubogich, lecz mówi w 

czasie teraźniejszym o istniejącym już fakcie: należy do ludzi ubogich duchem. 

Tego błogosławieństwa nie wolno zacieśnić do ubóstwa materialnego. Jezus nie mówi tu o 

biednych. Bogacz, ufający w swoje zabezpieczenie finansowe, jest o wiele biedniejszy od 

bezdomnego, który żyje w oparciu o zaufanie Bogu; zamknął bowiem drzwi swego serca dla Boga, a 

otworzył je na dobra tego świata. 

.......................................................................................................................................................  



Uczeń Chrystusa winien otworzyć serce na zawierzenie Bogu. Sprawy tego świata powinien 

mieć w rękach, a nie w sercu. Wówczas potrafi zachować dystans wobec darów doczesnych. Należy 

często sprawdzać, w jakim stopniu ufamy Bogu ... 

.......................................................................................................................................................... 

Dziś można się spotkać z negatywnym rozumieniem określenia: ubodzy w duchu. W tej 

interpretacji miałoby ono oznaczać ludzi upośledzonych umysłowo. Takie odczytanie tekstu nie ma 

jednak żadnego uzasadnienia ani w kontekście wypowiedzi Chrystusa, ani w tradycji. Chrystus 

podaje program obowiązujący w Jego szkole. A jest to szkoła wielkich wymagań, a nie "szkoła 

specjalna". Zbawienie upośledzonych umysłowo dokonuje sie na innej drodze. Ewangelia jest 

szkołą świadków, którzy dobrowolnie decydują się na podjęcie takiego zadania. 

 królestwo niebieskie 

Królestwo niebieskie. Synonim królestwa Bożego. Środowisko, które jest wypełnione 

obecnością Ducha Bożego. Środowisko twórcze, którego prawem życia jest miłość Boga. To 

środowisko jest dostępne już tu, na ziemi, dla ufających Bogu. 

 

 Płaczą 

Łzy - oto kolejne drzwi serca, które mogą otworzyć na  łaskę Boga. One są cennym darem. 

Medycyna zna bolesną chorobę polegającą na wysuszeniu gruczołów, które produkują łzę. Te 

gruczoły mają połączenie z sercem. Mocny skurcz serca może wywołać łzawienie oka. 

Płacz występuje najczęściej w chwili bolesnych doświadczeń, i to duchowych. Jezus sygnalizuje, 

że czas doświadczenia jest czasem otwarcia na łaskę, na błogosławieństwo. Człowiek płaczący jest 

błogosławiony. 

Tradycja dość często zacieśnia ten płacz do łez żalu za grzechy. Jezus, wypowiadając to 

błogosławieństwo, nie podaje jednak żadnego uściślenia. Ma na uwadze każdego człowieka 

doświadczonego. Świadczy o tym druga część zdania. Płaczący ... będą pocieszeni. 

 będą pocieszeni 

Pocieszenie jest w Biblii niezwykle ważnym czynem miłości. Sam Duch Święty jest nazwany 

Pocieszycielem. Jezus stwierdza, że człowiek boleśnie doświadczony otwiera się na działanie Boga, 

stąd jest nazwany błogosławionym. Wypełniony Jego pocieszeniem odkryje sytuację doświadczenia 

jako twórczą. 

Życie dowodzi, że nie wszyscy boleśnie doświadczeni potrafią wykorzystać swą trudną sytuację 

w sposób twórczy. To zależy od człowieka. Jezus jednak przypomina, że obolałe serce jest zanurzone 

w Bożym błogosławieństwie i wystarczy otworzyć się na nie, by balsam pocieszenia wypełnił je                  

i uleczył ranę. 

łogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.  (Mt 5,4) 

 



..................................................................................................................................................... 

  (!)  Uczeń Chrystusa winien pilnie obserwować ludzi, by spieszyć z pociechą tam, gdzie jest to 

potrzebne. Stara zasada medycyny: "Po pierwsze nie szkodzić, po drugie pocieszyć, po trzecie 

pomóc, o ile pomóc można", ma głębokie zakorzenienie w Ewangelii.  

Lekarz powinien być przede wszystkim pocieszycielem, winien uleczyć ranę ducha, a później - 

w takim stopniu, w jakim to jest możliwe - winien leczyć ciało. Lekarz, pielęgniarka zawsze mają do 

czynienia z ludźmi boleśnie doświadczanymi, stąd to błogosławieństwo posiada duże znaczenie w 

realizacji ich powołania. Nie należy jednak zostawiać go tylko służbie zdrowia. Sami potrzebujemy 

pocieszenia, umiejmy więc szukać tych, co nas pocieszą. Jeszcze częściej jednak inni czekają na 

pocieszenie i trzeba umieć je przekazać. Zawsze należy pamiętać, że w prawdziwym pocieszeniu jest 

obecny Duch Święty Pocieszyciel. 

 

 Cisi 

Cisi to łagodni. Łagodność jest dowodem kultury człowieka. Dla Jezusa łagodność to kolejne 

drzwi serca otwarte na przyjęcie Bożego błogosławieństwa. Łagodność buduje na opanowaniu, stąd 

w historii egzegezy często to błogosławieństwo łączono z cnotą opanowania, niezwykle wysoko 

cenioną w starożytnym świecie, zwłaszcza rzymskim. 

Wyciszenie serca stanowi podstawowy krok w stronę Boga. Zwróciła na to uwagę w naszym 

pokoleniu Matka Teresa z Kalkuty. Według niej życie religijne zaczyna się od wyciszenia. Usta 

milkną. Oczy przestają biegać za nowymi obrazami, uszy nastawiają się na odbiór ciszy. Serce staje 

się ciche. Rozpoczyna się proces rozwoju duchowego, na który nie ma wpływu to, co zewnętrzne. 

Człowiek koncentruje się na bogactwie życia w sobie. Jak dobra matka po stwierdzeniu, że w jej 

łonie żyje dziecko, koncentruje się wokół niego. Wycisza się, by pielęgnować to nowe życie. 

Stopniowo ta koncentracja, częściowo wymuszona ciężarem dziecka, wzrasta. Życie dziecka staje się 

ważniejsze niż jej życie. Matka interesuje się tym, co się dzieje obok, ale kontroluje wszystko przez 

filtr dobra dziecka. 

Obraz jest o tyle właściwy, że błogosławieństwo jest opatrzone nagrodą odziedziczenia ziemi. 

Tak bowiem brzmi dosłownie przekład z greckiego: Błogosławieni łagodni, albowiem oni 

odziedziczą ziemię. Dziedzictwo interesuje tylko tych, którzy mają potomstwo. Matka, pielęgnując z 

łagodnością dziecko w swym łonie, może się radować perspektywą dziedziczenia ziemi przez owoc 

swego łona. 

Tłumaczenie tekstu w kategoriach cnoty opanowania, a nie łagodności, zmierza do przekazu 

prawdy: błogosławieni opanowani (cisi), albowiem oni ziemię opanują. Ta interpretacja jest piękna, 

ale posiada pewien podtekst filozoficzny, a nawet polityczny. Z tej racji może ona oddalać czytelnika 

od zamysłu Jezusa. Błogosławieństwo mówi o posiadaniu ziemi.  

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.  (Mt 5,5) 

 



Co innego jest opanować ziemię, a co innego odziedziczyć ją. Oryginalny tekst Ewangelii mówi 

o odziedziczeniu i wprowadza nas w rodzinny wymiar chrześcijańskiego życia. 

 na własność posiądą  (odziedziczą) ziemię  

Nie niebo, nie królestwo niebieskie, lecz ziemię. Można w tym błogosławieństwie dostrzec 

pewien program Jezusa zatroskanego o dobro i piękno ziemi. Ona jest wspaniałym dziełem Ojca 

Niebieskiego. Ziemia miała być domem dla rodziny ludzkiej. Zabrakło łagodności, opanowania i 

człowiek zburzył harmonię świata. Dzieje się to nieustannie od pierwszego grzechu, grzechu 

nieopanowania. 

Ewangelia jest harmonią wszystkiego. Dowartościowanie życia doczesnego jest koniecznie 

potrzebne w utrzymaniu wewnętrznej równowagi w człowieku. Kto w Ewangelii widzi tylko niebo, 

a nie dostrzega ziemi, ten na pewno nie jest w ewangelicznym świecie. Ziemię Bóg chce oddać w 

dziedzictwo (na własność) łagodnym, opanowanym. Oni nie wyrządzą szkody nikomu: ani dziecku, 

ani starcowi, ani człowiekowi poczętemu, ani bardzo cierpiącemu. Nie skrzywdzą foki, motyla czy 

krokodyla. Nie zranią drzewa, nie zatrują wody ani powietrza, nie zrobią dziury ozonowej, nie rzucą 

bomby atomowej, nie skażą radioaktywnymi substancjami matki Ziemi. 

Żyjemy w świecie, który zlekceważył łagodność. Potraktowano ją jako słabość. nic bardziej 

mylnego! Łagodność jest potężną siłą, o którą rozbiją się wszyscy, którzy jej nie posiadają. Jest to 

siła Boska. Łagodność otwiera serce na promieniowanie Bożej mocy. 

..................................................................................................................................................... 

  (!)  Warto pracować nad doskonaleniem łagodności. Te ważne drzwi serca u wielu mocno 

zardzewiały. Tłumaczą się potrzebą odreagowania, koniecznością bycia sobą. "jak jestem czynnym 

wulkanem, to niech inni uważają na mnie, a nie ja na nich". W szkole Chrystusa trzeba czynny 

wulkan kontrolować i jeśli nawet musi wybuchnąć, to po serii ostrzeżeń dla otoczenia, by lawa 

nikogo nie dosięgła. Błogosławieni łagodni! Wulkaniczne serca bliżej są piekła niż nieba, a ziemi 

zawsze szkodzą. 

..................................................................................................................................................... 

 

Jezus nie mówi: błogosławieni sprawiedliwi, lecz ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Ma 

na uwadze otwarte drzwi serca przeżywającego niesprawiedliwość i tęskniącego do sytuacji, w której 

sprawiedliwości stanie się zadość. To pragnienie jest obecne w każdym sercu i zostało uznane za 

jeden ze znaków istnienia świata sprawiedliwości, a pośrednio i Boga, który tę sprawiedliwość 

gwarantuje. Ludzkie serce jest tak skonstruowane, że może bić równo i szczęśliwie jedynie wówczas, 

gdy znajduje się w świecie sprawiedliwości. Każda niesprawiedliwość powoduje bolesny skurcz 

serca. 

łogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni 
(Mt 5,6) 



Jezus oświadcza, że serce spragnione sprawiedliwości, czyli takie, które nie godzi się z 

niesprawiedliwością, już jest błogosławione.  

Ono jest bowiem otwarte na sprawiedliwość samego Boga. Ta Boża sprawiedliwość wypełni je i 

uleczy rany zadane przez doświadczenie niesprawiedliwości. 

Słowa łaknąć i pragnąć nawiązują do funkcji jedzenia i picia. Sprawiedliwość jest potraktowana 

jako pokarm, rzecz jasna - pokarm duchowy. Jezus może mieć na uwadze sprawiedliwość w sensie 

ścisłym, czyli tę,  na ostrzu której jest ustawione sumienie człowieka; tę, która wzywa do oddania 

każdemu tego, co mu się należy. To pragnienie sprawiedliwości otwiera człowieka na Bożą 

sprawiedliwość i jest znakiem prawego sumienia. Takie podejście ma coś z wymiaru prawnego. W 

świecie judaizmu, w którym mentalność prawnicza dominowała, odbiór słowa sprawiedliwość mógł 

mieć taki wydźwięk. 

 Istnieje jednak możliwość rozumienia sprawiedliwości w znaczeniu doskonałości. Wówczas 

jaśniejsze staje się porównanie tego pragnienia do głodu i łaknienia pokarmu. Sprawiedliwość 

(doskonałość) bowiem w rozumieniu biblijnym jest pełnią życia. 

Te dwa podejścia się nie wykluczają, lecz uzupełniają. Pierwsze jest ścisłe, drugie szersze. Jezus 

zapewnia, że serce tęskniące za sprawiedliwością już jest błogosławione. Zapowiada też nastanie 

stanu nasycenia, czyli szczęścia z powodu dopełnienia sprawiedliwości. 

..................................................................................................................................................... 

  (!)  Uczeń Chrystusa powinien sprawdzać, w jakim stopniu jest wrażliwy na niesprawiedliwość 

swoją i świata, w którym żyje. Nigdy też nie może zgodzić się na niesprawiedliwość. Jeśli nawet jest 

wobec niej bezradny, winien ją przeżywać jako brak. Winien zabiegać o  wyrównanie 

sprawiedliwości. Nieczułość na niesprawiedliwość jest znakiem stępienia sumienia, a to jest droga 

wiodąca do jego zniszczenia. Tęsknota za sprawiedliwością jest znakiem przynależności do 

świata Bożego. 

Codziennie, zasiadając do stołu, zaspokajamy głód i pragnienie ciała. Czy niesprawiedliwość 

męczy nas podobnie, jak głód i pragnienie? Czy prawa życia duchowego przestrzegamy równie 

pilnie, jak prawa życia biologicznego? Język Ewangelii jest zrozumiały dla każdego człowieka. 

Każdy wie, co to znaczy być głodnym chleba i co to znaczy być spragnionym wody. Każdy więc 

winien wiedzieć, co znaczy być spragnionym sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest pokarmem i 

napojem ducha. 

..................................................................................................................................................... 

Miłosierdzie jest przymiotem serca. Człowiek miłosierny dostrzega potrzebujących i w miarę 

swoich możliwości spieszy im z pomocą. Istotnym elementem jest dokładne rozpoznanie potrzeb 

człowieka. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tradycja w oparciu o Biblię sporządziła wykaz siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy                          

i siedmiu co do ciała.  



Oto one: 

Uczynki co do duszy: grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze 

radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za 

żywych i umarłych. 

Uczynki co do ciała:  głodnych nakarmić, spragnionych napoić, podróżnych w dom przyjąć, 

nagich przyodziać, chorych nawiedzać, więźniów pocieszać, umarłych grzebać. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miłosierdzie  zostało potraktowane przez Chrystusa jako najkrótsza i najpewniejsza droga do 

odpuszczenia grzechów, do miłosiernego Boga. Od samego początku czyny miłosierdzia zajmowały 

ważną rolę w życiu uczniów Chrystusa. Było to dziedzictwo Starego Testamentu, w którym 

miłosierdzie było wykładnikiem doskonałości prawowiernego Żyda. 

Dostrzeżenie potrzebującego i rozpoznanie prawdy o jego trudnym położeniu jest warunkiem 

pełnienia czynów miłosierdzia. Nigdy nie wolno pomagać tym, którzy pomocy nie potrzebują. Sama 

ich prośba o pomoc nie wystarcza do okazania miłosierdzia. 

Serce człowieka jest litościwe. Wielu oszustów zna ten mechanizm i żeruje na litości. Uczeń 

Chrystusa jest odpowiedzialny za mądre miłosierdzie. Gest miłosierdzia jest bowiem 

świadectwem nie tylko jego dobrego serca, ale i świadectwem mądrości. Pomoc okazana 

naciągaczowi jest antyświadectwem. 

 W praktyce świadczenie miłosierdzia nie jest łatwe. Kościół bardzo szybko zorganizował dzieła 

miłosierdzia, aby kontrolować pomoc, by chrześcijanie nie stali się łupem naciągaczy. W tej sytuacji 

pomoc była organizowana pośrednio przez kościelne instytucje charytatywne. 

Takie ustawienie sprawy jest jednak niebezpieczne, bo zwalnia chrześcijanina od wrażliwości na 

ludzką biedę, a z drugiej strony ogranicza pojęcie miłosierdzia jedynie do wymiaru materialnego. 

Tymczasem prawdziwa bieda nigdy nie rzuca się w oczy, ona ze wstydem się ukrywa                        

i tylko człowiek o miłosiernym sercu potrafi ją dostrzec. Nadto miłosierdzie obejmuje wiele 

wymiarów życia. Jest zawarte w pocieszeniu, w upomnieniu, w pouczeniu ... jest znakiem miłości, 

czyli troski o prawdziwe dobro drugiego człowieka. 

Miłosierne serce jest otwarte na innych i to jest jego wielką szansą. Skoro jest otwarte na innych, 

jest również otwarte na Boga. 

Miłosierdzia dostąpią.  To zapewnienie samego Jezusa jest szansą otwartą przed każdym 

człowiekiem. Bóg mówi: Miłosierdzie za miłosierdzie. Ponieważ każdy z nas jest wobec Boga 

biedny   i potrzebuje Jego miłosierdzia, może na nie liczyć, jeśli sam okazuje miłosierdzie. To ujęcie 

zostanie wkomponowane w Modlitwę Pańską w słowach: odpuść nam nasze winy, jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom. Przebaczenie jest gestem miłosierdzia. Kto umie w ten sposób 

okazać miłosierdzie, sam otrzyma przebaczenie. 

..................................................................................................................................................... 



  (!)  Uczeń Chrystusa winien zastanowić się nad tym, w jakiej mierze wychowanie do 

miłosierdzia jest obecne w jego rodzinnym domu, w katechezie, w życiu parafialnym (w szkole). 

Każdy chrześcijanin jest wezwany do doskonalenia swego miłosierdzia. Trzeba sprawdzić, ile 

miłosierdzia jest w naszych odniesieniach do najbliższych, w tonacji naszego głosu, w 

organizowaniu pomocy tym, którym sami pomóc nie potrafimy. Świat współczesny bardzo 

potrzebuje miłosierdzia. Przekaz orędzia o miłosierdziu Bożym przez św. siostrę Faustynę jest oparty 

na tym błogosławieństwie. Dokładne zapoznanie się z jej orędziem pozwala odkryć prawdę, że 

miłosierdzie Boga jest dla miłosiernych. 

..................................................................................................................................................... 

 

Czyste serce to serce wolne od przywiązań do stworzeń, nastawione na kontakt z Bogiem. Takim 

sercem jest tylko serce wypełnione miłością Boga. Jeśli żar tej miłości jest wielki, wówczas nic nie 

jest w stanie "przykleić się" do serca. Temperatura miłości Boga jest tak wysoka, że serce zyskuje 

całkowitą wolność. Podobnie jak serce kobiety opanowane miłością jednego mężczyzny staje się 

wolne wobec innych wielbicieli. Ono jest już pełne po brzegi i niczego innego nie potrzebuje do 

szczęścia, i niczego nie przyjmie. O czystości serca decyduje miłość względem Boga. 

Każdy więc, kto realizuje pierwsze przykazanie miłości Boga z całego serca, z całej duszy i ze 

wszystkich sił, posiada serce czyste i jest błogosławiony. To jest tak oczywiste, że nie należy tego 

błogosławieństwa rozważać, tylko zmobilizować wszystkie siły, by miłość do Boga postawić na 

pierwszym planie. Czystość serca jest do osiągnięcia. Nie należy też na siłę odrywać się od dóbr 

doczesnych, bo to beznadziejne przedsięwzięcie. To jest tak, jakbyśmy chcieli wyszorować brudny 

garnek. Choćbyśmy nie wiem jak długo szorowali, to i tak idealnie go nie wyczyścimy. Metoda jest 

inna. Należy w garnku rozpalić miłość Boga i wówczas wszystko to, czego nie da się z nią pogodzić, 

zostanie wypalone. Garnek zaś będzie idealnie czysty i pełny wysokiej temperatury, która nie 

pozwoli wlać do niego niczego, co nie harmonizowałoby z miłością Boga. Rzecz jasna, że ten, kto 

kocha Boga z całego serca, kocha w Bogu wszystko, co On stworzył. Kocha miłością czystą, nic nie 

zagarniając dla siebie. Święty Paweł napisał: Dla czystego wszystko jest czyste. 

Boga oglądać będą.  Piękna obietnica. Bardzo logiczna. Serce ma swoje oczy. Jeśli one są 

kryształowo czyste, czyli niezaprószone niczym z dzieł stworzonych, mogą oglądać Boga. Serce w 

Biblii jest obrazem sumienia. Ono posiada kontakt z Bogiem. Błogosławieństwo może więc być 

odczytywane w odniesieniu do czystości sumienia. Tę zaś zdobywa się przez doskonalenie prawości, 

pewności i wrażliwości sumienia. Soborowe określenie sumienia jako sanktuarium, w którym 

człowiek spotyka się z Bogiem, może być rozumiane w duchu tego błogosławieństwa. 

Nic nie świadczy o tym, by to błogosławieństwo miało na uwadze jedynie czystość w 

rozumieniu erotycznym. W Ewangelii cała dziedzina życia seksualnego i erotycznego jest traktowana 

harmonijnie jako jeden z wielu elementów ludzkiej osoby. Jest objęta wielką troską o 

odpowiedzialność człowieka za siebie samego i za innych. W Ewangelii seksualność i erotyka 

nigdzie nie zostały wyeksponowane  i nie są one rozważane same w sobie. 

łogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.   (Mt 5,8) 



Późniejsze wieki wysunęły szóste przykazanie na pierwsze miejsce w Dekalogu i rozbudowały 

refleksje nad życiem seksualnym i erotycznym w sposób monstrualny, czyniąc z cielesnego 

pożądania demona. Po jego "stworzeniu" nikt nie potrafi sobie z nim dać rady. Ofiar tego demona 

jest wiele. Jest to jeden z poważnych błędów, jaki został popełniony w interpretacji Ewangelii, 

niemający nic wspólnego z ewangelicznym światem. Jak trudno ten błąd naprawić, wiedzą wszyscy, 

którzy na jakimś etapie swego życia spojrzeli demonicznie na siły ciała. 

W Ewangelii ten demon nie dochodzi do głosu. Nie można więc zacieśniać słów Chrystusa: 

błogosławieni czystego serca, do opanowania w sposób doskonały pożądania ciała. miłość jest czysta 

dzięki temu, że jest więzią wszystkich doskonałości. Seks i eros w miłości są jak kwiat w wazonie 

wśród tysięcy kwiatów i tylko w ich towarzystwie jest piękny. Wyciągnięcie ich z wazonu jest 

równoznaczne z ich demonizacją. dotyczy to zarówno czystości dziewiczej, jak i małżeńskiej. 

Rzecz jasna, że nie ma mowy o czystości serca bez pełnej odpowiedzialności również za sferę 

pożądania cielesnego, jest to jednak tylko jeden z tysięcy wymiarów czystości serca. Koncentrowanie 

uwagi na nim, z pominięciem innych, jest tragiczne w skutkach. Kto chce wprowadzić harmonię w 

swoim ciele, ma tylko jedną drogę - doskonalenie miłości Boga. 

Doskonalenie miłości dokonuje się przez przebywanie blisko Boga. A takie przebywanie jest 

modlitwą. Nie recytowanie słów modlitwy, lecz przebywanie w obecności Boga. Kto z kim przestaje, 

takim się staje. Kto przestaje z Bogiem miłości, sam staje się miłością. bóg jest idealnie czysty; 

przebywanie z Nim oczyszcza, daje udział w jego czystości.  

Tradycja oglądanie Boga łączy ściśle z modlitwą obecności. Kontemplacja na poziomie 

mistycyzmu jest oglądaniem Boga twarzą w twarz. Ponieważ takie oglądanie jest szczególną łaską, 

należy je rozumieć jako nagrodę za czystość serca. 

Potocznie mówimy o "kryształowym sercu". mamy wówczas na uwadze człowieka szczerego, 

bez cienia zakłamania, żyjącego w prawdzie (w Ewangelii Jezus tak ocenia Natanaela - por.) 

(J 1, 44 - 48) 

(45) Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego:                                                                                        

Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.  

 

(46) Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu?                                                                

Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz.  

 

(47) Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim:                                                                                     

Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu.  

 

(48) Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz?                                                                                             

Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym.  

 

(49) Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!  

 

 



Takie rozumienie jest zgodne z tym błogosławieństwem. Człowiek żyjący w prawdzie, żyje w 

Bogu. Świat prawdy jest światem światła, a więc i oczy widzą w nim doskonale samą najwyższą 

Prawdę. 

 

Błogosławieni twórcy pokoju. Serce otwarte na budowanie świata pokoju jest zanurzone                             

w Bożym błogosławieństwie i jest na nie otwarte. Bóg bowiem jest Pokojem. Pokój jest twórczy, 

kłótnie i wojny są zawsze destrukcyjne. Spory i wojny są skutkiem grzechu. Biblia mówi o tym 

jasno, ukazując pierwszy grzech synów Adama - mord Kaina na bracie Ablu. Tam, gdzie jest kłótnia, 

drzwi serca uchylają się na zło. Autor natchniony Księgi Rodzaju pisze o tym jasno: Grzech waruje  

u wrót [drzwi] i łasi się do ciebie, a przecież tym masz nad nimi panować (Rdz 4,7). Błogosławione 

serce otwarte na pokój. 

Piękna jest obietnica Chrystusa dla tych, którzy wprowadzają pokój - zostaną nazwani synami 

Bożymi.  Uczestniczą bowiem w misji samego Syna Bożego, który przyniósł ludzkości pojednanie i 

pokój. Uczył też swoich uczniów, by byli przekazicielami pokoju. Pozdrowieniem ewangelicznym 

jest zwrot Pokój temu domowi. Wróciła do tego ewangelicznego apostolstwa Matka Teresa                             

z Kalkuty. Jej siostry niosły pokój. Jeśli ten pokój nie został przyjęty, miały natychmiast opuścić 

nawiedzany dom. 

Wszelkie kłótnie, spory i rozdarcia są znakiem wyjścia poza granice Bożego świata. Awanturnik 

sam pozbawia siebie Bożego błogosławieństwa. Staje się przekazicielem niepokoju. Nikt nie chce 

sąsiedztwa awanturnika. Trzeba sprawdzić, w jakiej mierze jesteśmy twórcami pokoju w swoim 

małżeństwie, w swojej rodzinie, w swoim środowisku. A może jesteśmy twórcami niepokoju?    

Trzeba dokładnie ustalić, w jakim stopniu moje serce miłuje pokój. Ono ma być niewyczerpaną 

studnią Bożego pokoju. Przez całe życie, w każdej sytuacji, uczeń Chrystusa winien promieniować 

pokojem. 

Powszechnie sądzi się, że jeśli ktoś nie jest konfliktowy, to już należy do doskonałych. 

Wymagania ewangeliczne idą znacznie dalej. To za mało nie być powodem kłótni, sporów, waśni 

czy wojny. Uczeń Chrystusa powinien być nastawiony pozytywnie i dążyć do likwidowania sporów. 

Jego zadaniem jest apostolstwo pokoju w swoim środowisku. Ten, kto podejmuje taką misję, jest 

otoczony i wsparty Bożą mocą. Sam jest wypełniony pokojem i rozlewa go na swe otoczenie. 

Środowiska cenią takich ludzi. Przekaz pokoju wymaga jednak wielkiej mądrości. Bowiem ludzie 

skłóceni muszą do pokoju i pojednania dorastać. Brak taktu w próbach jednania może doprowadzić 

do jeszcze głębszych nieporozumień. Apostolstwo pokoju wymaga doskonałego posłuszeństwa 

Duchowi Bożemu. Bo tak naprawdę tylko On skutecznie jedna zwaśnionych. 

Lektura Ewangelii pozwoli opracować całą taktykę ucznia Chrystusa nastawionego na niesienie 

pokoju innym. Niedościgłym wzorem jest tu sam Jezus, który po zmartwychwstaniu przekazuje 

wierzącym swój pokój. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

łogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 
Bożymi.   (Mt 5,9) 



Ten wymiar Ewangelii został w dużej mierze zapomniany. Samo środowisko chrześcijańskie na 

przestrzeni wieków okazało sie wielokrotnie rakotwórcze i wielu chrześcijan było i jest przyczyną 

kłótni, sporów i wojen. To jest jeden z wielkich paradoksów. Uczniowie Chrystusa mieli przekazać 

światu pokój, a wielokrotnie dali powód do waśni, a nawet sami stali się sprawcami niepokoju.  

Ileż napięć, i to krwawych, zanotowała historia chrześcijaństwa. Jest to jedno z wielkich 

antyświadectw ludzi uważających się za chrześcijan, słaby punkt w wielu chrześcijańskich 

małżeństwach, rodzinach, układach sąsiedzkich i narodowych. Człowiek, który nie jest nastawiony 

na apostolstwo pokoju, zamyka swe serce na Boże błogosławieństwo. 

 

Apostoł pokoju może być prześladowany. Jezus zaznacza natychmiast, że nie można zabiegać o 

pokój za wszelką cenę. Są wartości wyższe niż pokój, który najczęściej utożsamiamy ze spokojem. 

Uczeń Jezusa musi być wypełniony pokojem i ten pokój zawsze z niego promieniuje. Ludzie źli, 

nie mogąc znieść jego pokoju, chcą mu go zburzyć. Tak rozpoczyna się prześladowanie, które może 

mieć najróżniejsze formy. 

Prześladowanie jest dla ucznia Jezusowego czasem doświadczenia, a więc czasem twórczym. 

Jezus mówi o tym, nazywając błogosławionymi tych, którzy się smucą, albowiem zostaną 

pocieszeni. 

W prześladowaniu uczeń Jezusa jest świadkiem i apostołem pokoju. Jest nim szczególnie wobec 

tych, którzy go niszczą, którzy zadają mu cierpienie. Oni wewnętrznie podziwiają jego duchową 

moc. W czasie prześladowania krystalizuje się miłość nieprzyjaciół, a ona zawsze promieniuje 

pokojem na naszego wroga. Jeden z oprawców epoki stalinowskiej, kiedy był sam na sam z 

więźniem, chwycił go za ramię i powiedział: "Trzymaj się". Duchowo on był po jego stronie. To było 

bardzo mocne pocieszenie dla torturowanego więźnia. Dostrzegł sens tej tragicznej i bezsensownej, z 

punktu widzenia czysto ludzkiego, sytuacji. 

Błogosławieństwo ukazuje dwie ewangeliczne perspektywy wyjścia z prześladowania. Jedna 

zmierza do zaprzestania prześladowania, które jest złem. Druga ukazuje szansę wykorzystania 

prześladowania do dawania świadectwa pokoju, zawartego w miłości nieprzyjaciół. Jedna i druga 

perspektywa jest objęta Bożym błogosławieństwem. 

Niebezpieczeństwo prześladowania polega na tym, że ofiara może stracić pokój serca i 

odpowiedzieć nienawiścią na nienawiść. Wówczas przechodzi na stronę tych, którzy niszczą. 

Niszczy siebie i niszczy innych. Taka nienawiść usuwa z serca Boży pokój. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trzeba dobrze przemyśleć to błogosławieństwo. Na drodze Ewangelii prześladowanie jest nie do 

uniknięcia. Jest ono szansą doskonalenia miłości nieprzyjaciół, ale i bliską okazją wypełnienia serca 

nienawiścią. Boży pokój, o którym jest mowa w poprzednim błogosławieństwie, pozwala zachować 

ewangeliczną postawę w chwilach prześladowania. 

łogosławieni,  którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie.  (Mt 5,10) 



 

Zmienia się tonacja. Jezus zwraca się bezpośrednio do słuchaczy. Podał zasady ogólne 

konstytucyjnego prawa królestwa niebieskiego, które istnieje na styku ziemi i nieba. Na ziemi wytapia 

się serce w tysiącach decyzji, polegających na wierności błogosławieństwom. Tak wytopione dorasta do 

nagrody obiecanej przez Jezusa. To jest proces.  

Jezus zatrzymuje się na ostatnim błogosławieństwie i wprowadza je w realizm życia słuchaczy.              

Ma na uwadze wszystkich, a więc i tworzących tłum. Szczególnie jednak zwraca się do swoich 

uczniów. Chce ich przygotować na odrzucenie przez środowisko, w którym żyją. Mówi o napięciu, jakie 

istnieje między opinią publiczną a postawą wierności Ewangelii.  

Uczeń Chrystusa musi sobie zdawać sprawę z tego, że to napięcie jest nieuniknione.  Rzecz 

znamienna, Jezus nie nawiązał do żadnego innego z błogosławieństw, tylko do tego o prześladowaniu. 

Ostatni kanon konstytucji jest pierwszym w realizacji. Z punktu widzenia praktycznego jest on 

najważniejszy. Dlaczego? Dlatego, że jakakolwiek próba realizacji jednego z błogosławieństw prawie 

natychmiast wywoła prześladowanie. Ta próba będzie bowiem znakiem przynależności do Jezusa. Jezus 

nie zapowiada wprost krwawego prześladowania i nie straszy słuchaczy potrzebą przelewu krwi. Mówi 

o trzech formach ataku na uczniów. 

 Urąganie jest to złośliwe mówienie, płynące z serca wypełnionego niechęcią lub nienawiścią. 

Takie urąganie kształtuje opinię publiczną i rani tego, w kierunku którego urągania są rzucane. To jest 

rodzaj złośliwego kąsania. To jest wytykanie "doskonałości", to jest perspektywa życia w środowisku 

syczących żmij. Urągania boleśnie ranią. Dodatkowo ludzie wiedzą, że z takimi syczącymi sąsiadami 

trzeba zasiadać do jednego stołu, spotykać się w pracy, na korytarzu. Jezus nie osłania. On 

przygotowuje na takie zachowanie otoczenia. 

 Prześladują - tu form może być tysiące. Od lodowatego milczenia, po straszne tortury - na miarę 

tych, jakie zadano św. Andrzejowi Boboli czy św. Janowi Sarkandrowi - zakończone śmiercią. Mówi się 

głośno o męczennikach, ale nie jest to nawet jeden promil prześladowanych. Prześladowania ze strony 

domowników (mąż prześladuje żonę lub odwrotnie, rodzice dziecko, brat siostrę) są na porządku 

dziennym. Otoczenie o nich nie wie. Bolesne rany zadane w takich bliskich środowiskach są znane 

wyłącznie ofiarom, bo oprawcy ich nie czują. 

 Mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Oszczerstwa rzucane pod adresem 

ucznia Chrystusa. On jest bez zarzutu, jest człowiekiem o czystych rękach i czystym sercu.  

     Tej czystości nie może znieść otoczenie brudasów duchowych i za wszelką cenę chce tego, kto 

żyje obok, a zachowuje czystość serca i  rąk, obrzucić błotem. Mechanizm jest prosty.  

  

    Człowiek nie może żyć bez usprawiedliwiania swojej postawy. Czysty, żyjący w tym samym 

czasie   i w tych samych układach, jest wyrzutem sumienia dla tego, kto żyje w błocie. Ten więc, aby się 

usprawiedliwić, ma dwa rozwiązania. Albo sam opuści błoto i towarzystwo, z którym w tym błocie 

przebywa, albo wciągnie czystego do swego błota.  

 

łogosławieni jesteście,  gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy 
mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu.  (Mt 5,11) 



     Ponieważ to pierwsze rozwiązanie wymaga nawrócenia, a więc całkowitej zmiany myślenia                          

i postępowania, jest ono dla danego człowieka najczęściej zbyt trudne, dlatego dla własnego 

usprawiedliwienia sięga po to drugie. Nie wierzy bowiem, by można było żyć w naszym świecie                      

i zachować czyste ręce i czyste serce. Najczęściej uważa, że ten czysty jest spryciarzem i umiejętnie 

maskuje plamy swego serca. Oszczerstwem usiłuje go kompromitować   w otoczeniu. 

 
 

Ofiarna miłość… 
 

Łaska służby wraz z Jezusem  
 

Św. Paweł, ten były prześladowca  uczniów Jezusa, po swoim nawróceniu stał się 

Apostołem, ewangelizatorem, duszpasterzem, teologiem, misjonarzem. Pełnił też jednak 

jeszcze inną funkcję, której nie poświęcamy zbyt wiele uwagi – był sługą ubogich.  

Przyjął ją na siebie, gdy przybyła do niego i Barnaby w Antiochii grupa wierzących                    

z Jerozolimy. Jeden z nich, imieniem Agabos, wygłosił proroctwo. 

 „Przepowiedział z natchnienia Ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód”                         

(Dz 11,27). 

Niepokojąc się o losy złożonego z Żydów Kościoła w Jerozolimie – który już i tak borykał 

się z ubóstwem – starsi Kościoła w Antiochii, gdzie żyło wielu chrześcijan pochodzenia 

pogańskiego, postanowili zarządzić zbiórkę na ich rzecz wśród tamtejszych wspólnot. 

Wysłali następnie Pawła i Barnabę, aby odebrali złożone datki od kolejnych wspólnot                         

i dostarczyli je do Jerozolimy. 

Podobnie jak we wszystkim, czym się zajmował, także w tej zbiórce Paweł zobaczył 

przede wszystkim sposobność do służby. Rozumiał też, że daje ona wierzącym okazję do 

głębszego doświadczenia, co to znaczy należeć do Jezusa i do Jego ludu. Wspierając Kościół 

jerozolimski, wierzący na całym świecie jednoczyli się ze sobą jako jedno Ciało Chrystusa. 

Pisząc do swoich czytelników o tym, jak wielkim darem jest hojność, Paweł uczy nas, 

co to znaczy miłować się i służyć sobie nawzajem – tak jak miłował nas i służył nam 

Jezus. Nawet najzwyklejsze akty służby, na przykład złożenie ofiary na biednych czy 

ugotowanie obiadu dla rodziny, mają wartość duchową.  

W ten sposób poświęcamy Bogu te dary, które od Niego otrzymaliśmy, gdyż wszystko, 

czym jesteśmy, i wszystko, co posiadamy, pochodzi od Niego. 

 



▌ „ŁASKA PANA NASZEGO” 

 

Starania Pawła o pozyskanie wsparcia dla wspólnoty jerozolimskiej były przeważnie 

przyjmowane życzliwie. Kościoły jeden po drugim odkładały część pieniędzy z niedzielnych 

zbiórek, aby przekazać je Pawłowi, kiedy do nich przybędzie.  

Jednak w Koryncie spotkał Pawła zawód. W pierwotny zapał tamtejszych wierzących 

szybko zakradła się nieufność. Zbiórka została wstrzymana. 

Paweł zdawał sobie sprawę, że wiara Koryntian była szczera i nawet jeśli w danym 

momencie źle ocenili sytuację, to przecież starali się żyć wiarą.  

 Przypomniał im więc to wszystko, co otrzymali od Boga, dodając gorącą prośbę: 

„Obyście i w tę łaskę obfitowali” (2 Kor 8,7).  

 A potem dodał: „Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który 

będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” 

(2 Kor 8,9). 

Paweł użył tego samego greckiego słowa charis, które znaczy „łaska”, na określenie 

zarówno zbiórki pieniężnej, jak i dobrowolnej śmierci Jezusa na krzyżu dla naszego 

zbawienia. Dał im do zrozumienia, że chodzi tu o coś więcej niż tylko o pieniądze. Była to 

kwestia natury duchowej.  

Wierzącym w Koryncie została dana możliwość usłużenia swoim braciom i siostrom, a 

przez to głębszego zjednoczenia się z Panem. Wspierając finansowo Kościół w Jerozolimie, 

mieli szansę dać coś z siebie na rzecz innych. 

Nieczęsto zdarza nam się myśleć o datkach pieniężnych w kategoriach duchowych. 

Ponieważ sporą część naszej uwagi pochłaniają transakcje finansowe, mamy skłonność do 

postrzegania ofiar na cele dobroczynne czy potrzeby Kościoła w podobny, czysto praktyczny 

sposób – jako składki na utrzymanie księży, misje czy finansowanie różnych form 

duszpasterstwa w parafii.  

Jest to prawda, ale podobnie jak każdy akt służby nasza ofiarność ma również aspekt 

duchowy – jest naszym udziałem w „łasce Jezusa Chrystusa”. 

 

▌ DAWAĆ Z SERCA 

 

Pewnego razu, gdy Jezus spożywał posiłek w domu jednego z faryzeuszy, jego gospodarz 

zauważył, że przed jedzeniem nie dokonał On rytualnego obmycia rąk. Wyczuwając jego 

oburzenie, Jezus odbił piłeczkę, mówiąc: „Dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i 

misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości” (Łk 11,39). 



Jezus wiedział, że ten faryzeusz, zachowujący wiernie zewnętrzne przepisy prawa 

Mojżeszowego, nie żył tym prawem w swoim sercu. Dlatego powiedział mu: „Dajcie to, co 

jest wewnątrz, dla was czyste” (Łk 11,41). 

Na tym polegała podstawowa różnica pomiędzy podejściem Jezusa i faryzeusza. 

Prawdopodobnie obaj składali ofiary na ubogich – był to obowiązek każdego Żyda.  

Jezus widział jednak, że jego gospodarz przywiązywał większą wagę do przestrzegania 

przepisów rytualnych niż do stanu swego własnego serca. Faryzeusz z pewnością dawał 

biednym pieniądze, ale w rzeczywistości nie dawał jałmużny, gdyż nie dawał z serca.                    

Nie składał tej ofiary z miłości do Boga i Jego ukochanych ubogich. 

Kiedy opiekujemy się chorym lub wspieramy potrzebującego, Jezus chce, abyśmy czynili 

to z serca. On przyszedł nie po to, aby My służono, lecz żeby służyć – nie z obowiązku czy 

rutyny, ale z miłości.  

To, co Paweł napisał do Koryntian, przypomina słowa Jezusa wypowiedziane do 

faryzeusza. Poprzez hojne, dobrowolne i z serca płynące dawanie z siebie innym, poprzez 

pełną miłości służbę potrzebującym, naśladujemy Jezusa i jednoczymy się z Nim. 

 

▌ ŻYWA OFIARA 

 

W niektórych parafiach podczas Mszy świętych (nawet codziennych) odbywa się procesja 

z darami chleba i wina, które zostaną przemienione w Ciało i Krew Chrystusa.  

W trakcie tej procesji zbierane są zazwyczaj również datki na tacę. Po błogosławieństwie 

nad darami kapłan zaprasza nas do modlitwy, mówiąc: „Módlcie się, aby moją i waszą 

Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący”. 

Tą Ofiarą jest nie tylko chleb i wino. Obejmuje ona wszystko to, co zostało przyniesione, 

oraz to, czego znakiem są przyniesione dary. Podczas modlitwy nad darami mamy okazję 

złączyć nasze ofiary – to, co złożyliśmy przed chwilą na tacę, oraz wszystkie ofiary, jakie 

ponieśliśmy w imię Pana – z chlebem i winem na ołtarzu.  

Jest to też okazja, by złożyć na ołtarzu całe nasze życie i ofiarować je Bogu jako „ofiarę 

żywą” (Rz 12,1), podobnie jak to uczynił Jezus. Spróbuj o tym pamiętać, uczestnicząc we 

Mszy świętej.  

Podczas ofiarowania darów uświadom sobie, że jest to także twoja ofiara, że wraz                         

z Jezusem składasz w ofierze swoje życie. Przyjmując Jezusa w Komunii świętej, wiedz, że 

odzyskujesz to, co ofiarowałeś – przemienione, napełnione i pobłogosławione przez Ducha 

Świętego. Ofiarowałeś Mu swój skarb – swoje serce, swój umysł i życie – a On je przyjął                  

i pobłogosławił, abyś po wyjściu z kościoła mógł Go kochać i służyć Jemu samemu oraz 

ludziom, których masz wokół siebie. 



Pismo Święte zachęca nas: „Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojnie, na miarę 

swych możliwości, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca, i siedem razy więcej odda 

tobie” (Syr 35,9-10).  

 To coś więcej niż transakcja finansowa. To akt miłości i służby, który Bóg 

przyjmuje i przemienia. Na tym polega Boża wymiana! 

 

▌ LICZY SIĘ WSZYSTKO 

 

Jako naśladowcy Jezusa służymy innym na niezliczone sposoby. Pamiętajmy, że wszystko 

to, co czynimy dla innych, jest miłe Panu. Każdy nasz akt służby, choćby nawet wydawał 

nam się nic nieznaczący, ma w oczach Pana wartość duchową. Poprzez takie akty 

ofiarowujesz Bogu samego siebie. Oddajesz Mu to, co sam wcześniej od Niego otrzymałeś. 

Jednoczysz się z Panem i z tymi, którym służysz. 

Wiedz także, że Bóg cieszy się, gdy twój dar płynie z serca – niezależnie od tego, czy będą 

to twoje pieniądze, czas, przebaczenie, modlitwa, towarzystwo, zrozumienie czy 

współczucie. Cieszy się, gdy idziesz do skrzywdzonych i zalęknionych, niosąc im pokój, 

którym On cię obdarzył. 

Każdy chrześcijanin jest wezwany do służby, ponieważ każdy jest wezwany do 

wstępowania w ślady Jezusa. Takie jest nasze pełne błogosławieństwa powołanie.                 

Obyśmy wszyscy stawali się sługami według serca Jezusa. ▐ 

 

Nauka Jezusa o służbie 
 

 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili. Mt 25,40 
 

 Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie               

i mój sługa. J 12,26 
 

 Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje 

życie jako okup za wielu. Mk 10,45 
 

 Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną 

ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Łk 6,38 
 

 Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma 

cię postawię: wejdź do radości twego pana! Mt 25,21 



 

 Największy z was niech będzie waszym sługą. Mt 23,11 

 

 Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich 

(…) Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego 

niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Mk 12,43-44 

 

 

 

 

 

 

Biblia dla każdego 
 

 

 

Wstępny odcinek lektury ciągłej całej Ewangelii wg św. Łukasza. S. Judyta, biblistka                  

i o. Piotr, kierownik duchowy, podpowiadają jak zrozumieć lepiej misję Jezusa i odnieść ją 

do swojego codziennego życia. 

 

Czytamy całość Ewangelii wg św. Łukasza                                    

s. Judyta Pudełko, o. Piotr Kropisz, odc. 2 

https://www.gosc.pl/doc/5336194.Modle-sie-dlugo-i-Bog-nie-wysluchuje 

 


