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XXVIII Niedziela zwykła  14   X   2018 
 

(Mk 10,17 - 30:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(17) Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed 

Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć 

życie wieczne? (18) Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie 

jest dobry, tylko sam Bóg. (19) Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie 

kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. (20) On 

Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej 

młodości. (21) Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci 

brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał 

skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. (22) Lecz on spochmurniał na te 

słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. (23) Wówczas Jezus 

spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do 

królestwa Bożego. (24) Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus 

powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, 

którzy w dostatkach pokładają ufność>. (25) Łatwiej jest wielbłądowi przejść 

przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. (26) A oni tym 

bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? (27) Jezus 

spojrzał na nich i rzekł:  

U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga 

wszystko jest możliwe. 

 (28) Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko           

i poszliśmy za Tobą. (29) Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt 

nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól (30) z powodu Mnie i   

z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, 

domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia 

wiecznego w czasie przyszłym. 

 
 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 7 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 

 

 Św. Klemens Aleksandryjski 
 

Bogactwo jest tylko narzędziem 
 

 
 

Cóż więc skłoniło go do ucieczki, cóż sprawiło, że porzucił nauczyciela, że 

wyrzekł się własnej prośby, nadziei, życia, poniesionych trudów? „Sprzedaj, co 

masz” (Mt 19, 21).  

Co to znaczy? Nie żąda tu Zbawiciel, jak niektórzy zbyt pochopnie sądzą, aby 

porzucić posiadane mienie i wyrzec się majętności, ale poleca wyrwać z duszy 

powszechnie przyjęty sąd o bogactwach, przywiązanie do nich, nadmierną chciwość, 

niepokój o nie, namiętność, [zbyteczne] troski – ciernie życia, które zagłuszają 

nasienie wieczności.  

Ubóstwo zresztą nie jest rzeczą wspaniałą ani godną zazdrości, chyba że ktoś znosi 

je dobrowolnie dla życia wiecznego. W ten sposób bowiem ludzie nic w ogóle 

nieposiadający, opuszczeni, zdobywający żebractwem codzienne utrzymanie, 

tułający się po drogach biedacy, którzy nie znają Boga ani sprawiedliwości Bożej, 

byliby najszczęśliwszymi i najmilszymi Bogu, jedynymi dziedzicami życia, tylko 

dlatego że są w skrajnej nędzy, że cierpią w życiu niedostatek i nie mogą zaspokoić 

nawet najskromniejszych potrzeb. 
 

Wyrzeczenie się majątku, aby rozdzielić go między ubogich albo oddać ojczyźnie, 

nie jest czymś nowym: wielu ludzi przed przyjściem Zbawiciela to czyniło; jedni, by 

móc swój czas poświęcić martwej mądrości, inni dla marnego rozgłosu i próżnej 

żądzy sławy, jak na przykład Anaksagoras, Demokryt czy Krates. 
 

Cóż więc w nauce Jezusa jest tą nowością jedynie życiodajną, którą tylko Bóg 

mógł ogłosić, a której starożytnym brakowało do zbawienia? 

 

 A jeśli ów „nowy człowiek”, Syn Boży, objawia i naucza czegoś wyjątkowego, to 

snadź nie zaleca On tylko wyrzeczenia się zewnętrznego – na to ludzie już przed Nim 

umieli się zdobyć – ale żąda czegoś innego, większego, bardziej Boskiego i 

doskonalszego, co właśnie zewnętrzna czynność powinna oznaczać.  
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 Chrystus nakazuje nasze wewnętrzne nastawienie i samą duszę uwolnić 

od żyjących w niej namiętności, a wszystko, co w myśli jest obce Bogu, 

wyrwać z korzeniem i wyrzucić. Taka jest zasada człowieka wierzącego, 

taka jest nauka godna Zbawiciela. 
 

Dawniej bowiem ludzie, wzgardziwszy rzeczami zewnętrznymi, porzucali swe 

posiadłości i tracili je, natomiast namiętności w ich duszach jeszcze bardziej, jak 

sądzę, się rozpalały, gdyż ogarniała ich pycha, chełpliwość i żądza próżnej sławy; 

innymi zaś gardzili uważając, że sami czynu nadludzkiego dokonali. 

Jakżeby więc Zbawiciel mógł zalecać tym, którzy mają żyć wiecznie, 

postępowanie szkodliwe i zgubne właśnie dla tego życia, jakie głosi? A i to także 

trzeba zaznaczyć: człowiek, chociaż się pozbył ciężaru mienia, może mieć jednak 

wrośniętą w duszy żądzę i pragnienie bogactwa niemniej żywe; wyrzekł się 

wprawdzie jego używania, jednakże żyjąc w niedostatku i tęskniąc za dobrem 

zmarnowanym, boleje podwójnie, bo odczuwa brak potrzebnych posług, Ewangelia a 

zarazem żal mu ich utraty. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że człowiek, któremu 

brak rzeczy koniecznych do życia, musi załamać się na duchu i porzucić swoje 

szlachetne dążenia; będzie natomiast się starał zdobyć to, co jest mu nieodzownie 

potrzebne, nie bacząc, w jaki sposób i od kogo. 

A o ileż pożyteczniej, kiedy dzieje się przeciwnie! Gdy człowiekowi wystarcza do 

życia to, co posiada, wtedy nie trudzi się nadmiernie, zdobywając utrzymanie i może 

przychodzić z pomocą potrzebującym. Jakaż bowiem wspólnota pozostawałaby 

ludziom, gdyby nikt nic nie miał? Czyż nie stwierdzamy, że taka zasada byłaby 

jawnie przeciwna wielu innym pięknym naukom Pana i sprzeczna z nimi? „Czyńcie 

sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby, gdy pomrzecie, przyjęto was 

do wiecznych przybytków” (Łk 16, 9). 

 „Skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie psuje, ani 

złodzieje nie wykopują” (Mt 6, 20). Jakżeby ktoś mógł nakarmić łaknącego, napoić 

pragnącego, przyodziać nagiego, ugościć bezdomnego – a nieczyniącym tego grozi 

ogień i ciemności zewnętrzne – jeżeli sam odczuwałby brak tego wszystkiego?  
 

Przecież i Jezus gości u Zacheusza i u Lewiego – Mateusza, ludzi bogatych i 

celników, a nie nakazuje im porzucić majątku; wprowadza zatem jedynie słuszny 

sposób korzystania z niego, a kładzie kres niesprawiedliwemu korzystaniu, kiedy 

oznajmia: „Dzisiaj domowi temu stało się zbawienie” (Łk 19, 9).  

Tak pochwala ich uczynki, że choć mienia jeszcze nie porzucili, poleca im także 

żyć we wspólnocie: napoić spragnionego, dać chleb łaknącemu, przyjąć bezdomnego, 

przyodziać nagiego.  
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Jeśli zaś tych uczynków nie można pełnić, nie posiadając mienia, a Pan nakazałby 

wszelkie mienie porzucić, czyż to nie oznaczałoby, że poleca On zarazem te same 

rzeczy dawać i ich nie dawać, głodnych karmić i nie karmić, gości przyjmować i 

drzwi przed nimi zamykać, dobrem swym się dzielić i nie dzielić? 

A to jest chyba największą ze wszystkich niedorzecznością. 

A zatem nie należy odrzucać jako rzeczy niepotrzebnej mienia, które może 

przynieść pożytek także bliźniemu. Mieniem jest to, co mamy, i to mieniem 

pożytecznym, które Bóg zgotował ludziom, by się nim posługiwali. 

Wszystko, co posiada człowiek, zostało mu udzielone i podane niby jakaś materia i 

narzędzie, którym powinien się posługiwać umiejętnie i w sposób właściwy. 

Narzędzie, jeśli się nim posługujesz według zasad sztuki, tworzy arcydzieło; jeśli 

brak ci umiejętności, jemu także udziela się twoja niezręczność, chociaż nie jest jej 

winne. 

Bogactwo jest takim narzędziem. Umiesz go używać sprawiedliwie: służy 

sprawiedliwości. Używa go ktoś niesprawiedliwie: staje się sługą niesprawiedliwości. 

Z natury bowiem swojej ma ono służyć, ale nie rządzić. Nie należy zatem winić tego, 

co samo w sobie będąc bez winy, nie jest ani złe, ani dobre. Winę trzeba przypisywać 

tylko temu, kto może posłużyć się narzędziem tak źle, jak i dobrze, zgodnie ze swoją 

wolą. A zdolność tę posiada jedynie rozum ludzki, który może swobodnie osądzać i 

ma pełną władzę posługiwania się rzeczami użyczonymi człowiekowi. Tak więc nie 

mienie niszczyć należy, ale raczej namiętności duszy, które nie pozwalają, abyśmy w 

sposób właściwy posługiwali się tym, co posiadamy. A w ten sposób, stawszy się 

człowiekiem szlachetnym, będziesz umiał posługiwać się właściwie swoim mieniem.  
 

Słowa zatem Chrystusa nakazujące porzucić wszystko, co się posiada, i sprzedać 

całą swoją majętność, należy rozumieć właśnie w ten sposób, gdyż dotyczyły one 

wewnętrznego usposobienia duszy. 

 

 Św. Jan Kasjan 
 

Zachęta do doskonałości 
 

 

Od nas nie żądają już przestrzegania przepisów Zakonu, lecz do nas odzywają się 

codziennie słowa Ewangelii: „Jeżeli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj, co 

masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebiesiech; potem przyjdź i 

naśladuj Mnie” (Mt 19, 21). 
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Dlatego powinniśmy wiedzieć, że póki składamy Bogu dziesięciny z majętności 

swoich, jeszcze nas przygniata niejako brzemię Prawa: nie doszliśmy jeszcze do 

owego szczytu Ewangelii, którego zwolennicy zyskają nagrodę nie tylko w 

dobrodziejstwach obecnego życia, lecz także w przyszłej zapłacie. 

Albowiem Prawo nie obiecywało za wierność względem swoich przepisów 

królestwa niebieskiego, lecz pociechy tego żywota, mówiąc: „Człowiek, który je 

pełni, przez nie żyć będzie” (Kpł 18, 5). 

Pan natomiast powiada do uczniów swoich: „Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem ich jest królestwo niebieskie” (Mt 5, 3) i „Każdy, kto by opuścił dom 

albo braci lub siostry, albo ojca lub matkę, albo żonę lub dzieci, albo włości dla 

imienia mego, odbierze stokroć więcej i odziedziczy żywot wieczny” (Mt 19, 29). I 

słusznie. Bo jest nie tylko godnym chwały, gdy unikamy rzeczy niedozwolonych, jak 

również, gdy powstrzymujemy się od dozwolonych i ze względu na chwałę Boską 

nie używamy tego, czego nam dla słabości naszej używać pozwolił. 

Jeżeli więc nawet ci, co służą starszym przykazaniom Bożym, składają wiernie 

dziesięciny z plonów swoich, nie mogą się jeszcze wznieść na szczyt Ewangelii, to 

jak daleko muszą być od niego ci, którzy nawet tego nie czynią! Bo jakże zdołają stać 

się uczestnikami łaski Ewangelii ci, co nie dbają nawet o łatwiejsze przykazania 

Prawa? A łatwość ich potwierdzają przecież rozkazujące słowa zakonodawcy, 

ustanawiające za ich przekroczenie karę przekleństwa: „Przeklęty – powiada – kto 

nie trwa w słowach księgi Zakonu tego ani ich nie wypełnia czynem” (Pwt 27, 

26). Natomiast w Nowym Testamencie czytamy ze względu na wzniosłość i 

szczytność przykazań: „Kto może pojąć, niechaj pojmuje” (Mt 19, 12)... 

Bo nie wypadało rozkazywać ogólnie i żądać, że tak powiem, z reguły od 

wszystkich tego, co z powodu przedziwnej wzniosłości nie jest dostępne dla 

wszystkich bez różnicy. Są to raczej rady, które wszystkich wzywają do łaski; i kto 

jest wielki, ten może słusznie uzyskać wieniec doskonałości cnót, mali zaś, nie 

mogący dojść do wieku pełności Chrystusowej, będą się wprawdzie zdawali 

przyćmieni blaskiem większych gwiazd, ale jednak dalecy będą od mroku 

przekleństw Prawa i ani na ciosy nieszczęść doczesnych skazani nie będą, ani też nie 

doznają kary mąk wiecznych. 

Chrystus więc do zdobywania tego wzniosłego szczytu cnót nikogo nie 

zobowiązuje jakimś koniecznym przykazaniem, lecz zwraca się z zachętą do wolnej 

woli i zagrzewa zbawienną radą i pragnieniem doskonałości. Gdzie bowiem istnieje 

przykazanie tam istnieje przymus, a w następstwie i kara. Ci więc, którzy 

przestrzegają tego, do czego zmusza ich surowość przepisanej ustawy, unikają raczej 

kary przez nią ustanowionej, aniżeli dostępują zapłaty lub nagrody.  
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Jako więc Ewangelia silnych podnosi do rzeczy wzniosłych i szczytnych, tak też 

nie pozwala słabym zsunąć się aż na sam dół; doskonałym daje pełnię szczęśliwości, 

a tym, u których zwyciężyła ułomność, udziela przebaczenia... 

Bo nie tylko ten stoi pod Prawem, kto wzbrania się pełnić przepisy Prawa, lecz 

także i ten, kto zadowala się przestrzeganiem tego, co nakazuje Prawo, i nie przynosi 

owoców godnych powołania i łaski Chrystusowej. Bo nie powiedziano w Ewangelii: 

„Dziesięciny twoje i pierwociny twoje oddasz Panu, Bogu twemu” (Wj 22, 28), 

lecz: „Idź, sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w 

niebiesiech; potem przyjdź i naśladuj Mnie” (Mt 19, 21), a ze względu na 

wspaniałość doskonałości, uczniowi proszącemu o zwłokę nie przyznano ani krótkiej 

godziny na pogrzebanie ojca, lecz nad posługę, której wymagało przywiązanie do 

ludzi, postawiono cnotę miłości Boga. 

 

 Św. Ireneusz 
 

Zniszczenie chciwości 
 

 

Już dawno bowiem Prawo pouczało, że człowiek powinien postępować za 

Chrystusem. On natomiast wykazał to jasno, gdy odpowiedział temu, który się Go 

zapytał, co ma czynić, aby osiągnąć dziedzictwo życia wiecznego: „Jeśli chcesz 

osiągnąć życie wieczne, zachowaj przykazania” (Mt 19, 17nn).  

A gdy on zapytał, jakie, odpowiedział Pan: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 

kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego 

bliźniego jak siebie samego”, dając przykazania Prawa jakoby stopnie do 

osiągnięcia życia dla tych, którzy chcą iść za Nim.  

Co bowiem mówił do jednego, mówił do wszystkich. Ten zaś gdy odpowiedział: 

„Przestrzegałem ich wszystkich”, prawdopodobnie jednak ich nie przestrzegał, bo 

zaiste, nie powiedziałby mu Pan: „Zachowaj przykazania”.  

Ganiąc więc jego skąpstwo, rzekł do niego: „Jeżeli chcesz być doskonałym, idź, 

sprzedaj wszystko, co posiadasz, i rozdaj ubogim, i pójdź za Mną”...  

Pouczył tu, aby spełniał przykazania, które Pan przepisał od początku dla 

zniszczenia dawnego skąpstwa przez dobre uczynki i dla pójścia za Chrystusem.  
 

A że rozdzielenie posiadanego majątku powoduje zniszczenie przyszłej chciwości, 

wykazał jasno Zacheusz w słowach: „Oto połowę moich dóbr rozdaję biednym, a 

jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19, 8). 
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Bogaty młodzieniec   - (Mk  10, 17-27) 

Ks. dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

 

Omawiany fragment kontynuuje temat z poprzedniej perykopy (Mk 10, 13-16), odnoszący 

się do podstawowego problemu człowieka - wejścia do królestwa, udziału  w dziedzictwie 

życia wiecznego, zbawienia. 

Opowiadanie dzieli się na dwie sceny. 

Bohaterem pierwszej (Mk 10, 17 - 22) jest "pewien człowiek" (Mk 10, 17), który wydawał 

się posiadać wszelkie przymioty uprawniające go do zabiegania o królestwo Boże, oprócz tego 

najważniejszego, jakim jest miłość do Boga i braci ponad wszystkie dobra. 

 Jezus wskazał mu drogę do wolności zapewniającej zbawienie, 

wzywając go do tego, aby sprzedał wszystko, co ma, rozdał ubogim i poszedł  za 

Nim. 

Młodzieniec był jednak niewolnikiem swoich dóbr. Mając przed sobą alternatywę:                

Bóg albo mamona, wybrał mamonę. Ostatecznie zamiast doświadczyć radości z tego, że Jezus 

powiedział mu, co zrobić, aby wejść w posiadanie skarbu w niebie, "odszedł zasmucony"  

(Mk 10,22). 

W odróżnieniu od szatana, który oferuje przyjemność z czynienia zła i smutek                         

z pełnienia dobra. Pan zapewnia radość z dobra i smutek ze zła. 

W scenie drugiej (Mk 10, 23-27) Jezus naucza uczniów o niebezpieczeństwie bogactw. 

Wszyscy jesteśmy jak wielbłąd, który bezskutecznie próbuje przejść przez ucho igielne.  

 Im bogatsi jesteśmy, tym bardziej zagraża nam ogołocenie z tego, co się 

naprawdę liczy. 

 

 "Gdy wybierał się w drogę" (Mk 10, 17). 

Z kontekstu wiemy, że była to droga do Jerozolimy. Wiodła ona z Cezarei Filipowej (Mk 

8,27), przez Galileę (Mk 9,30), Judeę, aż do Jerozolimy (Mk 10,32). Była to droga Syna 

Człowieczego, wydanego w ręce ludzi (Mk 9,31). 

 

 "Przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go" (Mk 10,17) 
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Mateusz precyzuje, że był to młodzieniec (Mt 19,22). Łukasz natomiast dodaje, że pełnił 

funkcję zwierzchnika (Łk 18,18). 

Bohater tej sceny był więc człowiekiem młodym, bogatym i cieszącym się poważaniem. 

Fakt, że przybiegł do Jezusa i padł przed Nim na kolana, świadczy o tym, że nie brakowało mu 

dobrej woli i pokory. W dalszej części perykopy przekonamy się jednak, że owe przymioty 

współistniały z poważną słabością, która da o sobie znać dopiero w rozmowie z Jezusem. 

Padnięcie do stóp Jezusa świadczyło o wyjątkowej czci, jaką żywił do Niego. Jego pytanie 

było podobne do tego, jakie w Izraelu zadawali pielgrzymi wstępujący dom świątyni:                      

"Co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne?" (Mk 10,17). 

Jerozolimski kapłan - podobnie jak Jezus - wskazywał na przykazania (Ps 15). 

Młody człowiek, zwracając się do Jezusa, użył szczególnego tytułu: "Nauczycielu dobry" 

(Mk 10,17). I Jezus w swojej odpowiedzi odniósł się do tego tytułu, który na pierwszy rzut oka 

mógł się wydawać jedynie zwrotem grzecznościowym:  "Czemu nazywasz mnie dobrym? 

Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg" (Mk 10, 18). 

Jezus w ten sposób dał mu do zrozumienia, że przede wszystkim powinien wyznać, za 

kogo on go uważa. To tak jakby mówił: "Jeśli zwracasz się do Mnie jako zwykłego rabbiego, 

to nie nazywaj mnie dobrym, ponieważ dobry jest tylko Bóg. Jeśli natomiast wiesz, kim 

jestem, powinieneś wyciągnąć z tego wnioski". 

Można powiedzieć, że w pytaniu: "Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?"                

(Mk 10,17) - ujawniło się najgłębsze pragnienie tyleż młodzieńca z Ewangelii, co każdego 

człowieka, bo to właśnie człowiek, w odróżnieniu od zwierzęcia, stawia sobie fundamentalne 

pytania: co czynić i jak żyć?  

Nie kieruje nim bezrefleksyjny instynkt, ale drogę jego wyznacza cel, jaki sobie stawia w 

sposób wolny lub nie, w sposób uświadomiony lub nie. 

Wydałoby się, że pierwszy człon pytania ogranicza się wyłącznie do tematu swoistej 

sztuki życia. Drugi jego człon pokazuje jednak, że horyzont przez nie wytyczony obejmuje coś 

więcej niż tylko doczesność, że otwarte jest na wieczność. Młodzieniec pytał nie o życie, które 

skazane jest na śmierć, ale o życie, które nie ma kresu.  

Pytał o "życie wieczne", które nadaje sens życiu doczesnemu. 

Najpierw Jezus przypomniał Boże przykazania, chcąc powiedzieć, że ich zachowywanie 

jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia życia wiecznego. 

 "Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 

nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę" (Mk 10,19) Zachowanie ich niesie ze sobą 

życie.  
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Jest ciekawe, że wymienione zostały tylko przykazania wprost odnoszące się do bliźniego 

(Wj 20,12n.; Pwt 5,16n.).  Nie jest wykluczone, że Jezus podkreślił w ten sposób, że miłość do 

Boga winna znaleźć swoje potwierdzenie w miłości do bliźniego  (Mk 12, 33n.) 

Łatwo zauważyć, że Jezus nie trzymał się ścisłego porządku przykazań z drugiej tablicy.  

Czwarte przykazanie  znalazło się na samym końcu. Być może taka kolejność przykazań 

podyktowana była stopniem ich pospolitości. 

 Okazało się, że człowiek, który zadał Jezusowi pytanie, zachowywał przykazania od 

dawna. "Wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości" (Mk 10,20). 

W jakimś sensie przypominał on Pawła Apostoła, który w jednym ze swoich listów 

zapewnia, że jest bez zarzutu co do sprawiedliwości pochodzącej od Prawa (Flp 3,6 : " (6) co 

do gorliwości - prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej - stałem się bez 

zarzutu." ).  

Nie jest więc wykluczone, że oczekiwał On od Jezusa innej odpowiedzi, objawiającej mu 

jakieś dodatkowe warunki zbawienia. Ta jego gorliwość w dociekaniu prawd 

nadprzyrodzonych sprawiła, że "Jezus spojrzał na niego" (Mk 10,21). 

Również w opisach powołań ewangelista zwracał uwagę, że Jezus obejmował wzrokiem 

tych, których postanowił wybrać (Mk 1,16.19; 2,14).  

 Jego wzrok przenikał w głąb serca. 

 Paweł pisał: "Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany" 

(1 Kor 13,12). 

Młodzieniec wciąż jednak pozostawał ślepy, z czego wynika, że powinien prosić                    

o przejrzenie, jak ów żebrak z Jerycha (Mk 10,51). 

Ewangelista podkreśla, że Jezus spojrzał "z miłością" (Mk 10,21). 

Być może owym młodzieńcem był sam Marek, do którego matki należała duża sala na 

górze (Mk 14,12-15; Dz 12,12)?  

On będzie podążał za Jezusem aż do ogrodu Getsemani, ale potem ucieknie nagi, 

pozostawiając powłokę śmierci, aby w końcu stać się głosicielem Ewangelii (Mk 14,51). 

 

 "Jednego ci brakuje" (Mk 10,21).  

Aby osiągnąć życie wieczne, trzeba uwolnić się od wszelkich przywiązań do tego świata i 

pójść za Jezusem. Nie wystarczy więc samo przestrzeganie Tory.  
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Okoliczności się zmieniają, ale wezwanie zawsze brzmi tak samo: "Chodź za Mną!"                 

(Mk 10,21). Niektórych Jezus odrywał od łodzi rybackiej i sieci, innych od rodziców czy od 

urzędowania w komorze celnej. W przypadku młodzieńca wymagał pozostawienia całego 

majątku. Wołanie Jezusa zawsze jest totalne. 

 "A będziesz miał skarb w niebie" (Mk 10, 21).  

Jedynym skutecznym sposobem gromadzenia skarbów u Boga jest dawanie. Człowiek 

posiada nie to, co zgromadził, ale to, co rozdał. Skarb w niebie zyskuje się przez dzielenie 

się swoim majątkiem z ubogimi na ziemi. Nie wystarczy nie szkodzić bliźniemu. Należy go 

kochać (Łk 16,1-12). 

 "Potem przyjdź i chodź za Mną!" (Mk 10,22).  

Tak więc pójście za Jezusem i naśladowanie Go to konkretne sposoby wypełnienia 

pierwszego przykazania - przykazania miłości Boga. Przychodzi się do Niego, aby z Nim być 

wszędzie tam, gdzie się uda. Dzielenie się z ubogimi i naśladowanie Jezusa to dwie strony 

tego samego prawa miłości: jedna nie istnieje bez drugiej. Bogaty młodzieniec nie był jednak 

gotów, aby sprzedać swój majątek, rozdać pieniądze ubogim i pójść za Jezusem. 

 "Lecz on spochmurniał na te słowa" (Mk 10,22). 

Słowa Jezusa doprowadziły młodego człowieka do głębokiego kryzysu wewnętrznego, 

który uwidocznił się na jego twarzy. W jego sercu rozgorzała walka między pragnieniem 

pójścia za Jezusem a przywiązaniem do swojego dotychczasowego życia. 

 "Odszedł zasmucony" (Mk 10,22), bo okazał się człowiekiem niezdolnym do 

miłowania Boga, siebie i bliźniego. Smutek ten będzie trwał dopóty, dopóki nie 

wyzwoli się on z przywiązania do dóbr materialnych. 

 

 "A miał [...] wiele posiadłości" (Mk 10,22). 

To, co posiadasz, a nie rozdajesz, przeszkadza ci w osiągnięciu skarbu w niebie. Wielkie 

bogactwo jest wielką przeszkodą w osiągnięciu życia wiecznego. Jezus porównał je do cierni, 

które zagłuszają słowo (Mk 4,19). Dopiero uświadomienie sobie, że prawdziwy skarb 

człowiek gromadzi w niebie, jest w stanie skłonić go do uwolnienia się od balastu dóbr 

doczesnych. Tak kończy się pierwszy epizod omawianej perykopy, który pokazuje, że aby 

stać się uczniem Jezusa, trzeba osiągnąć wolność wewnętrzną. 

Jezus nawiązując do sceny, której byli świadkami, "rzekł do swoich uczniów:                 

<jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego>" (Mk 10,23). Reakcja uczniów była 

podobna do reakcji bogatego młodzieńca. 

 "Uczniowie przerazili się Jego słów" (Mk 10,24).  
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Widząc to, Jezus zwrócił się do nich jak do wylęknionych dzieci. "Dzieci" - to określenie 

pełne czułości. W ten sposób starał się ich uspokoić, ale nie wycofał się z tego, co powiedział. 

 Powtórzył, że trudno jest wejść do królestwa Bożego "tym, którzy w dostatkach 

pokładają ufność" (Mk 10,24). 

 "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do 

królestwa Bożego" (Mk 10,25).  

Mówiąc to, jeszcze bardziej zradykalizował swoje podejście do bogactw jako przeszkód na 

drodze do życia wiecznego. Wcześniej powiedział, że trudno jest wejść bogatym do królestwa 

Bożego, teraz - że jest to właściwie niemożliwe, bo przecież żaden wielbłąd nie jest w stanie 

przecisnąć się przez ucho igielne. Gromadzone bez oglądania się na innych bogactwo oddziela 

nas od Ojca i braci - jest niegodziwą mamoną (Łk 16,13). 

 "A oni tym bardziej się dziwili" (Mk 10,26). 

 Przerażenie uczniów przekształciło się w zdziwienie. "Któż więc może się zbawić"              

(Mk 10,26), skoro niemal o wszystkich można powiedzieć, że są zbytnio przywiązani do 

bogactw?  Ich pytanie właściwie miało charakter retoryczny.  

W gruncie rzeczy stanowiło dramatyczną konstatację: "Nikt nie jest w stanie się zbawić". 

 "U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga" (Mk 10,27).  

Zbawienie z punktu widzenia człowieka nie jest ani łatwe, ani trudne: jest ono bowiem 

absolutnie dla niego niemożliwe. Tylko Bóg jest w stanie nas zbawić.  

I odnosi się to do wszystkich. Jeśli nie pozwolimy na to wcześniej, to przynajmniej               

w momencie śmierci dociera do nas z propozycją zbawienia. Wówczas i bogacz, zmuszony do 

pozostawienia całego majątku, odkrywa, że jest najuboższy i najmniejszy ze wszystkich. 

 "Bo u Boga wszystko jest możliwe" (Mk 10, 27).  

Rzeczą właściwą Bogu jest czynienie tego, co jest niemożliwe dla człowieka. Nam 

pozostaje jedynie prosić o to, co niemożliwe, o to, co może nam dać tylko Bóg. 

Jak podsumować Jezusową naukę zawartą w tej perykopie? 

Musimy sobie uświadomić, że w rzeczywistości nikt z nas nie jest wolny od różnego 

rodzaju przywiązań, które sprawiają, że jesteśmy niejako wczepieni w doczesność.                   

Już samo jednak uświadomienie sobie tego stanu rzeczy jest wejściem na drogę prowadzącą do 

zbawienia.  



12 
 

Na nasz stosunek do rzeczy winna mieć wpływ prawda o naszym przeznaczeniu. 

Wszystkie rzeczy stworzone zostały dla nas, abyśmy się posługiwali nimi na tyle, na ile 

pomagają nam miłować Boga i braci. 

 Miłujemy Boga, rozpoznając w tym, co mamy, Jego dar i wielbiąc Go za hojność;  

  miłujemy braci, dzieląc się radośnie z nimi tym, co mamy. 

Grzech wzbudził w człowieku żądzę posiadania. Rzeczy doczesne zajęły w naszym życiu 

miejsce Boga. Ekonomia posiadania zabija ekonomię daru; wywraca relację między środkami  

i celem, przekształcając człowieka z pana stworzenia w jego sługę.  

 Żądza bogactw jest prawdziwym bałwochwalstwem  

(Kol 3,5: " (5) Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne                        

w /waszych/ członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy              

i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. " ),  

 a przywiązanie do pieniądza - źródłem wszelkiego zła  

(1 Tm 6,10:  " (10) Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość 

pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary 

i siebie samych przeszyli wielu boleściami." ).  

Jezus jest Panem, którego należy kochać z całego serca (Mk 12,30). Autentycznym Jego 

uczniem jest ten, kto znalazł Go, a znajdując, jak Paweł pozostawia wszystko i biegnie, aby Go 

zdobyć 

 (Flp 3, 8.12:  

 "(8) I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na 

najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.                   

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym 

pozyskał Chrystusa ",  

 

 "(12) Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, 

lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez 

Chrystusa Jezusa.  "). 
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Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2018/2019 
 

 

 

Terminy spotkań do końca roku 2018: 

 

 

 20 października – wyjazd do Lwowa 

 27 października  

 10 listopada  

 17 listopada – konferencja w Myczkowcach 

   1 grudnia  

 15 grudnia  
  

 

 

Augustyn Pelanowski - Głębiny miłosierdzia - 

Komentarze do Ewangelii św. Marka 
 

"Ucho igielne"   Mk 10, 17 - 30 

 

 

 W poważnym błędzie jest ten, kto myśli, że Ewangelia to jedynie wykład doskonałej moralności 

filantropia albo vademecum uzdrowienia relacji międzyludzkich. 

 Ewangelia jest czymś nieskończenie więcej. 

 Jezus nie domaga się od nas miłości, jednej z wielu, jakich obdarzamy innych, ale postawienia Go 

w pozycji ponad najbardziej ukochanymi osobami i ponad wszelkim bogactwem. 

 Nigdy żaden człowiek nie stawiał drugiemu takich bezwyjątkowych roszczeń! 

 Gra toczy się bowiem nie o jakąś kondycję egzystencji ziemskiej, ale o życie w Bogu. 

 

 Marynarze przed odpłynięciem w morze opuszczają swe domy, rodziny i odwiązują wszelkie 

cumy, by okręt mógł wypłynąć. 

 Wystarczy jednak jedna nie odwiązania cuma i daremna się staje praca silników okrętowych. 

 

 Jezusowi nie chodzi o poprawę warunków doczesnego życia, ale o zupełnie nowe życie, o 

przeznaczenie ludzkości do zupełnie nowego świata, a to o wiele poważniejsza podróż niż 

przepłynięcie oceanu. 

 Bogaty młodzieniec odchodzi od Jezusa, ponieważ jest  definitywnie "zacumowany" w tym 

świecie. 

 Co z tego, że Jezus go umiłował, skoro ten nie umiał opuścić swego światka? 

 Odchodzi w milczeniu, bez słowa. 
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 Ta nieobecność słowa jest to niezwykle wymowna, jak ujął to Henri Denis.  Myśl o opuszczeniu 

wszystkiego dla Jezusa doprowadziła go do milczenia, które pozbawiło go wszelkiego słowa, a nade 

wszystko nie miał on w sobie już miejsca dla Słowa Boga. 

 

 Greckie słowo AFIMI - "opuścić", posiada wyjątkowo bogate i różne znaczenia. 

 W słowniku możemy wyczytać między innymi, że ma ono również znaczenie: "odpuścić", w 

sensie przebaczenia komuś win, jak również "oddać ducha w czasie agonii", albo po prostu "oddać 

dług" czy wreszcie "opuścić, zostawić coś lub kogoś". 

 W nauczaniu Jezusa jest to jedno z fundamentalnych wezwań skierowanych do ludzi, 

odzwierciedlające wymaganie postawy, bez której zbawienie pozostaje tylko nieosiągalnym 

marzeniem.  
 

Zacznijmy od uczniów, którzy w gorący dzień usłyszeli od Jezusa wezwanie do porzucenia 

wszystkiego i opuścili swoje sieci, a nawet ojca Zebedeusza (Mk 1,18-20). 

W odczytywanym dziś fragmencie Piotr, nie tylko w swoim imieniu, mówi: "Oto my opuściliśmy 

wszystko". Zdolność do opuszczenia tego, co się ceni najbardziej, przeobraża się umiejętność 

przebaczania. 

 Jezus, mówiąc o przebaczeniu i odpuszczaniu grzechów, używa tego samego pojęcia:  AFIMI. 

 Kiedy ma przed sobą paralityka opuszczonego przez otwór w dachu, mówi do niego:  

"Odpuszczone są twoje grzechy, dziecko" (Mk 2,5-7). 

 Chociaż w polskim języku OPUŚCIĆ i ODPUŚCIĆ to nie to samo, to jednak w języku greckim 

na obydwie czynności używa się tego samego pojęcia:  AFIMI, co nie pozostaje bez konsekwencji 

 Jezus, namawiając do przebaczenia wszystkim w modlitwie, używa słowa AFIMI -  bo trzeba 

opuścić pretensje do kogokolwiek, gdy się staje do modlitwy. 

 Opuszczanie i odpuszczanie ostatecznie prowadzą do progu agonii, a tu, w obliczu śmierci, lepiej 

nie być do niczego przywiązanym ani nikim uwiązanym. Jezus najokrutniejszej chwili swego żywota 

oddaje ducha Ojcu, opuszczając ciało bez pretensji do kogokolwiek i bez żalu, że cokolwiek stracił. 

 Odpuścił i opuścił wszystko.  Obyśmy tak umieli umrzeć, jak On. 

 Opuszczony nawet przez uczniów (Mk 14,50) i oddający temu światu ostatnie słowo: "Boże, 

czemuś mnie opuścił!". 

 Śmierć jest opuszczeniem, które zdaje się być opuszczeniem nawet przez Boga.  W śmierci jest 

się więc totalnie samotnym, nie da się jej przetrwać, trzymając kogokolwiek za rękę. 

 Lepiej więc, jeśli w ciągu życia oswoimy się z wszelkim opuszczeniem. Trzeba być gotowym na 

śmierć, w której przedrzemy się przez pustkę zionącą samotnością. Można tę przepaść przeskoczyć 

tylko wtedy, gdy się samemu opuści wszystko i odpuści wszystkim na tym świecie. 

 

 Wprost przed Nim na kolana rzucił się młody człowiek, który żarliwym głosem wypowiedział 

swoje pragnienie wejścia do Królestwa Bożego. 

 Po co to uczynił? 

 By rzeczywiście tam się dostać, czy tylko po to, by za takiego uchodzić oczach ludzi i Jezusa? 

Słowo Boga przeniknęło do najskrytszych pokładów tego człowieka, do intencji nienazwanych i 

nieuświadomionych, a jednak powodujących jego życiem. 
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 Mimo szczerych deklaracji uczynienia wszystkiego dla zdobycia nieba, ukrywało się w nim 

przywiązanie silniejsze niż jego pragnienia. 

 Był bogatym człowiekiem, uwiązanym do swego majątku bardziej niż do kogokolwiek czy 

czegokolwiek, na pewno bardziej niż do Bożych Słów. 

 Jezus uderza w indywidualne sumienie, a nie strzela z armat do Bastylii czy z Aurory na Pałac 

Zimowy. 

 Chrześcijaństwo od samego początku walczyło nie z systemami, tylko ze zwyrodniałym 

sumieniem człowieka, nie z niewolnictwem, tylko że zniewoleniami, ponieważ nie  byłoby 

niewolnictwa, gdyby ludzie uwolnili się od własnych zniewoleń. 

 Rewolucje są jedynie zmianą tyranów i to najczęściej na gorszych niż poprzednicy. 

 Nie da się zmienić rewolucyjne społecznej niesprawiedliwości, ale można przekonać człowieka, 

by zrezygnował z wyuczonej niesprawiedliwości. 

(...) 

 Tylko te słowa są prawdziwe, które irytują nasze sumienie, a takich Jezusowi nie brakowało, jak 

grosza w sakiewce starożytnego Krezusa. 

 Tymczasem, kiedy słyszymy, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 

bogatemu wejść do Królestwa, to szukamy wybiegów i znajdujemy je dzięki pomocy znawców 

starożytnej architektury,  którzy twierdzą, że igielne ucho to nazwa jednej z bram Jerozolimy. 

 Nawet przez ciasną, ale bramę, można przecież jakoś się przycisnąć. 

 Gerhard Lohfink stwierdza, że żadnej takiej bramy nie było i jest to wymysłem pewnego 

irlandzkiego mnicha z VII wieku. Nie przyjmujemy do wiadomości, że chodziło Jezusowi o dziurkę 

od igły, i twierdzimy, że to przesadny zabieg literacki. 

 Każda fortuna czyni człowieka automatycznie odpowiedzialnym za tych, którzy cierpią 

finansową nędzę.  Z drugiej strony, nawet najmniejszy gest, choćby kubek wody, staje się 

niezapomnianym echem w niebie. 

 Bo trzeba wiedzieć, że hojność jest przejawem zdolności do przebaczania. 

 

 Istnieją ludzie, którym wydaje się niemożliwe żyć bez kont w bankach szwajcarskich, bo dzięki 

nim stoją pewnie na tarasach Hiltona, inni latami spłacają kredyty za pokój z kuchnią w bloku 

przypominającym klatkę z królikami, beznadziejnie marząc, że kiedyś "staną na nogi". 

  

 Oby Bóg zesłał na ten świat ludzi, którzy są bogaci w hojność wobec 

innych i ubodzy dla samych siebie. 

  

Święty Jan Vianney mawiał o sobie: "Mój sekret jest prosty: dawać wszystko i niczego nie 

trzymać dla siebie". 

 Zapewne  rację miał młodzieniec, nazywając Jezusa dobrym nauczycielem, i nie kłamał Jezus, 

twierdząc, że jedynie Bóg jest dobry. Jezus, On jeden, jest i człowiekiem i Bogiem. 

 

 Jeśli więc ktoś nazywa Jezusa dobrym, to czyż nie dostrzega w Nim Boga? 

 A Jezus wymienia przed nim przykazania, ale pomija te, które dotyczą właśnie Boga, 

ograniczając się jedynie do tych, które dotyczą relacji międzyludzkich. 

 Dlaczego? 
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Sugeruje temu człowiekowi, że pomija Boga? Trudno posądzać Jezusa o brak znajomości 

Dekalogu. 

 Te pominięte cztery przykazania wydają się być równie wymowne, jak milczenie nie młodzieńca, 

które nastąpiło na końcu rozmowy. 

 Jezus przemilcza przed bogatym mężczyzną przykazanie pierwsze dotyczące istnienie Boga, 

drugie zakazujące bałwochwalstwa, czwarte dotyczące uświęcania szabatu i dziesiąte zakazujące 

pożądania. 

 Pierwsze trzy dotyczą odniesienia do Boga, natomiast ostatnie, zakaz pożądania zarówno 

jakiejkolwiek rzeczy czy pieniędzy, jak również czyjejś żony, wymierzone jest w korzeń wszelkiego 

zła: wewnętrzną zachłanność. 

 Zaczyna się od pieniędzy, ale nie kończy się na nich, lecz na pożądaniu innych osób i 

bałwochwalstwie. 

 "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. za nimi to uganiając się, 

niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych  przeżyli wielu boleściami" (Tm 6,10). 

 Otrzymując jakąkolwiek kwotę pieniężną, zastanawiam się, czy to ja mam pieniądze, czy też 

pieniądze mają  mnie? Czy ja z nimi zrobię, co zechcę, czy też one ze mną uczynią, czego nie chcę? 

 Rozmawiający z Jezusem człowiek przyznał, że z wymienionych przykazań zachowywał 

wszystkie od młodości. 

 A co z resztą? 

 Dlaczego zakaz pożądania i zachłanności ma taki ogromny związek, na przykład, z przekazaniem 

uznawania Boga za Boga?  Ponieważ zachłanne pożądanie i chciwość są wyrazem niewiary. 

 

 Jezus, wysyłając uczniów z misją, zakazał im brać ze sobą pieniędzy: "Przykazał im, żeby nic z 

sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie" (Mk 6,8). 

 Jeśli On jest ich bogactwem i jeśli wierzą, że On o wszystko zadba, to po co im asekuracja 

finansowa? 

Dziś trudno, by ktokolwiek aż tak uwierzył Bogu -  że On zadba o nas i wcale nie musimy sami o 

siebie dbać.  Dziś nawet osobom konsekrowanym trudno w to uwierzyć. 

 Czy Bóg na pewno o mnie zadba lepiej niż ja sam o siebie? 

 Nic nie mieć jest łatwiej niż mieć wiele i w jeden dzień  sprzedać wszystko, po czym rozdać 

ubogim i iść za Jezusem. 

 

Zresztą, co to znaczy dziś iść za Jezusem?  Gdzie On jest?                                        

Dokąd się udać, by móc za Nim iść? 

 

 A może wcale nie potrzeba nigdzie wędrować, bo oto ta Ewangelia jest Jego obecnością, przed 

którą powinienem się rzucić na kolana, by usłyszeć dziesięć przykazań, nie pomijając ostatniego? 

 

 Odkrywam w sobie chciwość, pożądanie, zazdrość, zachłanność, lęk o siebie i nieufność do Boga 

jako troskliwego Ojca. 

 

 A jednak Piotr powiedział, że wszystko opuścił dla Jezusa, wszystko, co posiadał i wszystkich 

których posiadał. 
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 Bo może nie tyle trzeba porzucić ludzkie relacje, co na pewno porzucić "posiadanie i pożądanie 

kogoś", co nie zmienia faktu, że powołany w rzeczywistości pozostawia za sobą nawet najbardziej 

ukochane osoby. 

 Nie dziwię się, że Jezus mówi Piotrowi, iż ci, którzy dla niego wszystko porzucą, 100 razy więcej 

otrzymają -  chyba nie będzie nadużyciem skojarzyć to ze 100 - krotnym plonem na żyznej ziemi, o 

której mówi Jezus w przypowieści o siewcy? 

 Zapewne nie jest zbiegiem okoliczności, że litera alfabetu hebrajskiego o wartości liczbowej 

"100" nazywała się QOF, czyli "dziurka od igły",  albo inaczej mówiąc, "ucho igielne". 

Nie wyrzekam się pieniędzy czy kogokolwiek po to, by klepać biedę i doznawać pustki, ale po to 

by doświadczyć czegoś 100 razy piękniejszego i ubogacającego. 

 

 Temat pieniędzy wielokrotnie powraca w nauczaniu Jezusa. 

 Aż 16 z 38 przypowieści Jezusa dotyczą zarządzania pieniędzmi albo majątkiem. 

 Owszem, pieniądze, mamona są najważniejszym rywalem Chrystusa, ale z drugiej strony Bóg, 

będąc właścicielem wszystkiego, powierza nam zarząd swoim majątkiem, również pieniędzmi. 

 Niektórzy dostają zaproszenie do porzucenia wszystkiego i wyrzeczenia się całkowicie wszelkiej 

własności, inni zaś do tego, by nie porzucając radykalnie swoich majątków, pracy, zarobku jedynie 

przenieśli prawo własności na Jezusa, jak proponuje to Howard Dayton. 

 Kiedy oddajemy Jemu prawo do dysponowania naszym majątkiem zgodnie z Jego wolą, wtedy 

każda decyzja dotycząca naszych finansów staje się decyzją o wymiarze duchowym. 

 To już nie są moje pieniądze, ale Jego pieniądze, które On mi powierzył, abym nimi zarządzał 

zgodnie z Jego wolą.  On nie chce nas pozbawiać wszystkiego, ale pragnie, byśmy mu dali prawo do 

władania tym wszystkim. 

 Nie bogactwo samo w sobie jest czymś złym, tylko ludzkie przywiązanie do niego, 

czyniące  z dobrobytu wartość ubóstwianą, a przez to rywalizującą z samym Bogiem. 
  

Zacheuszowi nie radził by sprzedał wszystko, ale błogosławił go za wolę wynagrodzenia krzywd 

uczynionych z powodu wyzyskiwania. 

 Na pewno nie chodzi więc o pieniądze, tylko przywiązanie do nich albo do jakiegokolwiek 

obiektu, który czyni nas bogatymi w najszerszym tego słowa znaczeniu we własnych oczach i 

czyichś. 

 Przywiązanie do czegokolwiek lub kogokolwiek jest niebezpieczne dla naszej wiary nawet wtedy, 

gdy nie jesteśmy bogaci, ale wszelką czynność lub rzecz traktujemy naczelnie, ambicjonalnie, 

oddając się jej całkowicie. 

 Wyrzeczenie powinno czynić nas wolnymi, a przez to pełnymi pokoju i zdolnymi do zajmowania 

się przede wszystkim Bogiem i własnym zbawieniem. 

 Jak daleko ma sięgać wyrzeczenie? Czy wystarczy pozbyć się milionów?  Nie! 

 Trzeba być wolnym nawet od domagania się dla siebie choćby ... deseru! 

 

 Jedna z karmelitanek będących nowicjuszka św. Teresy z Lisieux pisała: "Pewnego  świątecznego 

dnia zapomniano mi podać, jak wszystkim innym, deseru, który lubiłem.  Po kolacji szłam do siostry 

Teresy od Dzieciątka Jezus i tam właśnie spotkałam sąsiadkę, z którą siedziałam przy stole, i  

zręcznie zwróciłam jej uwagę (karmelitanki siedzące obok siebie w refektarzu miały obowiązek 

zwracać uwagę, czy sąsiadkom niczego nie brakuje). 
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 Siostra Teresa, która zrozumiała to, kazała mi wrócić i poprosić o ten deser siostrę obsługującą 

refektarz, a ponieważ błagałam ją, by nie zmuszała mnie do takiego upokorzenia, powiedziała do 

mnie surowo: <To będzie twoja pokuta; nie jesteś godna ofiar, jakich Pan Bóg od ciebie żąda: to On 

pozwolił na to zapomnienie i domagając się deseru, sprzeciwiasz się Jego oczekiwaniom>.  Przez 

całe życie ta lekcja przynosiła owoce". 

 

 Wolność, którą Jezus proponuje każdemu z nas, jest zarówno zdolnością do przyjęcia 

wszystkiego, jak i opuszczenia wszystkiego, oprócz jednej rzeczy: przywiązania do 

Boga. 

 To jest życie wieczne! 
 

 Bogactwem może być dobra opinia, o którą wszyscy zabiegamy, a nade wszystko, my, ludzie 

konsekrowani. Fatalny błąd. 

W summarium procesu kanonizacyjnego wspomnianej wyżej Teresy od Dzieciątka Jezus zostały 

uwiecznione i słowa: "Po co się bronić i tłumaczyć, kiedy jesteśmy niezrozumiane i nie życzliwie 

oceniane?  Zostawmy to, nie mówmy nic, tak dobrze jest nic nie mówić, dać się ocenić ludziom 

według ich woli.  Ewangelia nie mówi że święta Magdalena usprawiedliwiała się, kiedy jej siostra 

zarzucała jej, że tylko siedzi u stóp Jezusa i nic nie robi (Teresa  utożsamiała Magdalenę z Marią, 

siostrą Marty).  Należałoby się wznieść ponad to, co mówią nasze siostry, co robią ...  Powinnyśmy 

żyć w naszym klasztorze tak, jak gdybyśmy miały spędzić w nim tylko parę dni". 

 Dobra opinia jest bogactwem nad bogactwami. 

Na żadnych szatach i na żadnych pieniądzach nam tak nie zależy, jak na dobrej opinii i 

pochwałach. 

 

 Bogaty człowiek, który rozmawiał z Jezusem, może sprzedałby wszystko z miejsca, ale wyobraził 

sobie zapewne, jak to sąsiedzi uznają go za idiotę, gdy dowiedzą się że wszystko rozdał biednym. 

 Widział oczyma wyobraźni, jak inni naśmiewają się z niego, a on traci nie tyle majątek, co raczej 

podstawą dla szacunku otoczenia. 

W pewnym zakonie głosiłem comiesięczne konferencje, ciesząc się zbyt dobrą opinią. 

Zastanawiałem się, czy jest to dla mnie dobre, że doznaję zbyt dużo szacunku i pewnego razu na 

konferencji powiedziałem na głos przy całym audytorium:  "Cholera jasna". 

 Następnego miesiąca już mnie nie zaproszono. Co za ulga być źle postrzeganym. 

 

 Nic tak nie czyni człowieka wolnym i zdolnym zajmować się tylko Bogiem, jak utrata dobrej 

opinii. Kiedy myślą o tobie, że jesteś nieodpowiedzialny, niezrównoważony, zawodny, nijaki - jesteś 

wolny, ale kiedy wszyscy się podziwiają, widzą w tobie wcieloną świętość, kogoś, kto zawsze 

wykona zadanie w sposób satysfakcjonujący -  stajesz się niewolnikiem lęku, że zawiedziesz ludzi. 

 A to już uniemożliwia troskę upodobanie Boga.  Ambicja bycia niezawodnym i doskonałym 

moralnie wiąże człowieka, a opinia staje się bogactwem, któremu oddaje się serce. 

 

 Tymczasem niektórych w rozpacz wpędza nawet zbyt krytyczna opinia badań psychologa. 
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 Święty Albert Chmielowski został usunięty z zakonu jezuitów właśnie z powodu 

zaburzeń psychicznych, co nie przeszkodziło mu stać  się świętym. 

 Pewien autorytet psychiatrii, wypowiadając się o św. Ojcu Pio, zdiagnozował go jako 

schizofrenika.  I co z tego, skoro został świętym!  Za swego życia był nawet podejrzewany 

o romans z Cleonice, z którą spotykał się dość często. 

 

 Dla brudnych oczu wszystko jest podejrzane, dla czystych - wszystko jest czyste. 

 

 Czy mnie to gorszy, że sfotografowano Angelo Giuseppe Roncalli'ego, późniejszego papieża Jana 

XXIII z papierosem albo że objadał się on czekoladkami?  Czy mnie to gorszy że święty Albert na 

łożu śmierci zapragnął zapalić sobie papierosa? 

 No, może nie posunę się tak daleko, jak pewien dogmatyk, by podejrzewać, że tylko dlatego 

zabrakło wina trzeciego dnia w Kanie Galilejskiej, bo przyszli apostołowie, i że po siedmiu dniach 

spożywania tego szlachetnego trunku byli w stanie we wszystko uwierzyć - byłoby to już ironicznym 

wyrazem usprawiedliwienia nadużywania alkoholu. 

 Kiedyś święty Ignacy z Loyoli, w bardzo starym i połatanym habicie, szedł razem z ojcem Diego 

Lainezem z Wenecji do Padwy. W pewnym momencie dołączył do nich jakiś pastuch i zaczął 

wyśmiewać się z nich. 
 

 Święty Ignacy, zadowolony, przystanął i napawał się owymi drwinami i szyderstwami, 

natomiast Diego Lainez pośpieszał go. Wtedy Ignacy odpowiedział: "Czemuż tego chłopaka mamy 

pozbawić radości i zadowolenia. które mu się nadarzyły?".  Stał tak długo, aż tamten dysząc, 

wyczerpał się w swoim szydzeniu, natomiast Ignacy stał, ciągle nienasycony. 

(...) 

 Jezus w błogosławieństwach zapisanych w Ewangelii Łukasza aż nazbyt wyraźnie mówi, że 

dopiero wtedy będziemy prawdziwymi prorokami, gdy będą o nas źle mówić i że ma dobrą opinią 

cieszyli się tylko fałszywi prorocy (Łk 6). 

Łatwiej sprzedać dom i wyzbyć się wszystkich oszczędności, niż wyzbyć się dobrej opinii.  

 I co teraz powiedzieliby wszyscy ci zakonnicy i zakonnice, które zabiegają ze wszystkich sił o jak 

najlepszą opinię?  Wyzbyli się bogactwa materialnego, miłości i rodziny, wykonują posłuszeństwem 

każdą wolę przełożonych, ale po co?  Dla Jezusa czy do zadowolenia swej próżności duchowej? 

 Czy chodzimy w habitach, by być wyśmiewanymi, czy dlatego, by uchodzić za lepszych od 

innych ? O co chodzi w powołaniu? 
 

 Jaką opinią cieszył się Jezus?  Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i jawnogrzesznic. 

 Albo powiedziano o nim: "Odszedł od zmysłów".  Czy sprostował tę opinię? Czy byłoby dla 

mnie dobre, gdyby inni uznali mnie za psychicznie niezrównoważonego?  

 Apostołowie nie odeszli od Jezusa, choć słyszeli takie i inny opinie nie jeden raz o Nim. 

 Prawdziwi przyjaciele nie odwrócą się od ciebie,  gdybyś nawet uchodził za psychiczne dno. 

 Znałem ludzi, którzy mówili mi, że "zwariowałem" i porzucili przyjaźń ze mną, i takich, którzy z 

jeszcze większą miłością zatroszczenie się o mnie. 

 Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, czyli w ubóstwie, jakimkolwiek by ono nie było -  

w powodzeniu nie sposób rozpoznać fałszywych. 
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 Czy chciałbym uchodzić za alkoholika, nie będąc z nim, i za kompana prostytutek, nie 

współżyjąc z nimi? 

 Czy chciałbym uchodzi za człowieka godnego pogardy, będąc jednocześnie miłym Bogu? 

 

 Jeśli dbamy o to, co najważniejsze - o życie wieczne bardziej niż życie doczesne -  On zadba 

nawet o najmniej ważne nasze potrzeby. 

 "Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam 

dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się 

będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy" (Mt 6,33-34). 

 

 Ciągle wpatrując się w tą opowieść o bogatym człowieku, który odszedł zasmucony, powstaje we 

mnie pytanie, czy pieniądze służą naszemu i czyjemuś dobru?  Czy też stają się celem, który sprawia, 

że podporządkowuję im swoje życie i wykorzystuję innych?  Pieniędzmi możemy posłużyć się, dając 

jałmużnę, ale jednocześnie możemy z nich uczynić środek przekupstwa, demoralizując innych. 

 

 Pecunia non olet - pieniądze nie śmierdzą, ale wobec nich z człowieka wychodzą prawdziwe 

pragnienia jego serca, te najbardziej cuchnące i te, które są aromatem jego świętości. Gdyby nie 

pieniądze, nie wiedzielibyśmy, czy jesteśmy chciwi i rozrzutni, czy szczodrzy i hojni. 

 

 Ubóstwo jest darem, nie przykazaniem, jak twierdzi święty Doroteusz z Gazy. 

 Kiedy Jezus mówi: "Sprzedaj, co posiadasz", nie daje temu człowiekowi przykazania.  Bowiem 

od słów: "Jeśli chcesz być doskonały ..."  nie zaczyna się nakaz, tylko rada i jednocześnie obietnica. 

 

 Obietnica i dar niosą coś wspanialszego w sobie niż to, co sami osiągamy przez odebranie sobie 

czegoś pod wpływem rady czy nakazu. 

 

 Wolałbym sam zadbać o siebie czy wolałbym, żeby to Bóg o mnie się troszczył? 

 Wolę wierzyć swoim zabiegom i kalkulacjom czy też wolę wierzyć w Jego troskliwą miłość? 

 


