
     

  Ewangelia     IV niedziela zwykła  

                           

Mt 5, 1 - 12a     29 stycznia  2017 
(1) Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do 

Niego Jego uczniowie. (2) Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi 

słowami: 

(3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie.  

(4) Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.  

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

(6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem 

oni będą nasyceni.  

(7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  

(8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  

(9) Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą 

nazwani synami Bożymi.  

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. (11) Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają                          

i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na 

was. (12) Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza 

nagroda wielka jest w niebie. 
 

Opracowanie na podstawie "Komentarza Praktycznego do Nowego Testamentu"                              

bp K. Romaniuka, o. A. Jankowskiego, ks. L. Stachowiaka  Pallottinum Tyniec 1999 
 

 

Otóż takie to właśnie tłumy stanowiły, razem z uczniami Jezusa, audytorium pierwszej 

wielkiej mowy Jezusa. Mateusz nie ograniczył się do samego stwierdzenia, że Jezus nauczał 

w synagogach, że nawoływał do pokuty w imię zbliżającego się Królestwa.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

 Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek w Rzeszowie 

Krąg Biblijny  nr 21 



Mateuszowi zawdzięczamy dłuższą relację wiekopomnego kazania Jezusa na Górze. 

 

(1) Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do 

Niego Jego uczniowie. (2) Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich 
tymi słowami: 

 
Kazanie rozpoczyna się błogosławieństwami, których treść słusznie można uznać za 

źródło chrześcijańskiego optymizmu. Powtarzające się dziewięciokrotnie "błogosławieni" 

jest życzeniem i sprowadzaniem zarazem szczególnego dobrodziejstwa Bożego na ludzi, 

podobnie jak przeciwstawne im "biada" w relacji Łukasza jest zapowiedzią odrzucenia 

Bożego (Por. Mt 23, 13n; Łk 6, 24 - 26). 
 

(3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie.  
 

Ubodzy w duchu, wzmiankowani w pierwszym błogosławieństwie - to nie ludzie 

upośledzeni intelektualnie, prostaczkowie, ludzie niedouczeni. To raczej ci, którzy nie 

posiadają doczesnych bogactw, ale z radością znoszą wszelkie niedostatki; to ci także, którzy 

jeśli nawet posiadają bogactwa tego świata, to jednak nie są do nich przywiązani uczuciowo, 

pielęgnując zawsze duchowe ubóstwo. Prawo starotestamentowe otaczało ich specjalną 

opieką - mimo iż obfitość dóbr materialnych była uważana też za wyraz błogosławieństwa 

Bożego - a Izajasz zapowiada, że Mesjasz został posłany po to,  by głosić dobrą nowinę 

ubogim (Iz 61,1). Ubogim jest przyobiecane w nagrodę królestwo niebieskie, gdyż oni to 

właśnie, nie przywiązani do niczego tu na ziemi  w sposób niewolniczy, są najbardziej zdolni 

do przyjęcia Królestwa. Biorąc je w posiadanie staną się prawdziwie bogatymi. 
 

 (4) Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą 

pocieszeni.  
 

Wzmiankowany w drugim z kolei błogosławieństwie smutek jest udziałem tych, których 

nawiedzają różne niepowodzenia życiowe, ludzi borykających się z trudnościami przez całe 

życie. to również smutek tych, którzy ubolewają nad własnymi grzechami i nad losem całego 

świata idącego coraz bardziej na zatracenie. często wypada im również dzielić los ubogich z 

poprzedniego błogosławieństwa. "Pocieszenie" zaś obiecane smucącym się jako nagroda, 

przypomina "pociechę Izraela", oczekiwaną przez Symeona (Łk 2, 25), a będącą specjalnym 

określeniem całego dzieła zbawienia. 

 

 O nich również myślał Izajasz, gdy mówił (Iz 61,1): 

 (1) Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by 

głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by 

zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; (2) aby obwieszczać rok 

łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; 



 aby pocieszać wszystkich zasmuconych, (3) <by rozweselić płaczących na 

Syjonie>, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty 

smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Nazwą ich terebintami 

sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia. 
 

Ich szczęście przedstawia także św. Jan w księdze swych objawień (Ap 21, 3-4):  
 

 (3) I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga                    

z ludźmi:  i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem 

z nimi. (4) I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie.               

Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy 

przeminęły. 

 
 

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

Na miano cichych zasługują ludzie, którzy znoszą bez szemrania przykrości, nie 

odpłacają złem za zło, nie pozwalają sobie na żadne grubiaństwa, nie są swarliwi ani skorzy 

do złości. W Starym Testamencie "cisi" lub "pokorni" byli wspominani zazwyczaj  razem               

z ubogimi. Łączyło ich wspólne, całkowite zdanie się na wolę Bożą. Po Bogu też spodziewali 

się ostatecznego wymiaru sprawiedliwości i słusznej nagrody dla siebie (por. Iz 11, 4). 

Przyobiecana im w nagrodę ziemia jest synonimem królestwa niebieskiego. Ziemią Obiecaną 

był co prawda Kanaan, ale posiadanie tej ziemi stanowiło zapowiedź posiadania 

prawdziwego Królestwa. 
 

(6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nasyceni.  
 

Łaknący i pragnący sprawiedliwości - to nie tylko ludzie, którym dzieje się społeczna 

krzywda, ludzie narzekający na wszelkiego rodzaju nierówności, ludzie gotowi do buntów              

w celu przywrócenia społecznego ładu. Mowa tu raczej o pragnieniu i łaknieniu tej 

sprawiedliwości, która stanowi przymiot samego Boga. Inaczej mówiąc, jest to tęsknota za 

prawdziwą świętością, tęsknota z Bogiem samym, który się ludziom objawił w 

przepisach swego Prawa. Bóg będzie dany w nagrodę tym, którzy Go pragną posiąść. 
 

 

(7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  
 

 

Na miano miłosiernych zasługują nie tylko ci, którzy chętnie wspierają ubogich                        

i potrzebujących, choć ten obowiązek przede wszystkim Prawo nakładało na każdego 

Izraelitę. Miłosiernym jest również ten, kto okazuje współczucie duszy innego człowieka 

lub dzieli się z bliźnim miłością Bożą tak, jak ludzie zwykli dzielić się kawałkiem chleba. Ci, 

którzy praktykują miłosierdzie, sami również dostąpią miłosierdzia. Tym ostatnim terminem 

nierzadko określa Biblia dokonane przez Chrystusa dzieło odkupienia człowieka. 

 

 



 

 Stąd nagroda w postaci miłosierdzia to nie tylko łaski otrzymywane za życia,                         

tzw. błogosławieństwo życiowe, lecz miłosierdzie okazane człowiekowi w dzień sądu 

ostatecznego i polegające na tym, że  

 

Bóg, uosobienie samego miłosierdzia, stanie się nagrodą człowieka. 

 
 

(8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  
 

 

Czystego serca są nie tylko ci, którzy się nie splamili grzechami rozwiązłości, lecz także 

ci, którzy pozostali nieskalani w swych pragnieniach. Ale nade wszystko czystość serca zdaje 

się tu być synonimem szczerości, prostoty i całkowitego zdania się na Boga. 
 

 Jako tacy, ludzie czystego serca będą mogli kiedyś zbliżyć się do Niego.                                

Ich wpatrywanie się w Boga będzie przedłużone w wieczność całą. Tak więc czystość, o 

której mówi Jezus, nie ma nic wspólnego z obwarowaną tylu przepisami rytualną czystością 

żydowską, a w nagrodzie przyobiecanej ludziom czystego serca spełnią się wreszcie 

pragnienia Psalmisty, który wołał: Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż więc 

dojdę i ujrzę oblicze Boże? (Ps 42[41], 3).  
 

Podobnie zresztą modlił się Mojżesz: Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę (Wj 33, 18).               

Ci, co są czystego serca, mogą więc już powtórzyć za św. Janem: Oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwalę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca (J 1, 14). 
 
 

(9) Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą 

nazwani synami Bożymi.  
 

Wprowadzający pokój - to ci, którzy dokładają wszelkich starań, aby żyć w zgodzie                  

z bliźnimi, ale nie ustawać w ustawicznej walce z czartem. Na tym polega przedłużanie jakby 

dzieła samego Chrystusa przynoszącego pokój na ziemię i jednoczącego przede wszystkim 

niebo z ziemią, czyli całą ludzkość z Bogiem.  
 

To wprowadzenie pokoju w stosunki między Bogiem a ludźmi stanowi cel główny 

działalności apostolskiej Pawła i innych głosicieli Dobrej Nowiny: Wszystko zaś to pochodzi 

od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania                 

(2 Kor 5, 18).  
 

Oto dlaczego wprowadzający pokój staną się w nagrodę synami Bożymi. Być synem 

Bożym - znaczy to pozostawać nie tyle w pokoju, lecz także w najbardziej intymnej przyjaźni 

i miłości z Bogiem, który, wedle pouczeń św. Pawła, nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju  

(1 Kor 14,33; por. Jr 29,11) 

 
 
 
 



(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  

 
 

Ostatnie dwa błogosławieństwa dotyczą ludzi, którzy cierpią prześladowanie z powodu 

uporczywego dążenia do świętości, bo sprawiedliwość, o której tu mowa, znów, podobnie jak 

w czwartym błogosławieństwie, oznacza po prostu doskonałość moralną, czyli świętość.  
 

Błogosławieństwo przyobiecane tym, co cierpią prześladowania, pozwala rozwiązać 

przynajmniej po części odwieczny problem cierpienia i zła w świecie; ono skłania do 

podejmowania największych wysiłków i każe brać krzyż Chrystusowy na własne ramiona. 

Cierpiących w ten sposób spotka za to wywyższenie lub mówiąc dokładniej 

współwywyższenie z Chrystusem: Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował 

Mu imię ponad wszelkie imię (Flp 2, 9). 

 

(11) Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was,                 

i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. (12) Cieszcie się 

i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. 
 
 

Sam koniec błogosławieństw w swej treści dotyczy przede wszystkim Apostołów                       

i uczniów Pańskich. Okazuje się, że cierpienie i znoszenie prześladowań należy do istoty 

apostolatu.  
 

Tylko za tę pracę apostolską, która jest przeplatana cierpieniami, czeka wielka 

nagroda. Dlatego mimo bólu,  który sprawiają, cierpienia apostolskie są powodem do 

prawdziwej radości. Radością ma zresztą napawać nie tylko wizja przyszłej nagrody, lecz 

także świadomość, że jest się jakby jednym z proroków, którzy również byli prześladowani.  
 

Tak więc pod tym względem nie ma różnicy między obu Testamentami. 

Apostołowie, przynajmniej niektórzy, dobrze zrozumieli sens tego błogosławieństwa. Święty 

Łukasz opisując ich prześladowania powie: A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu                

i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia <Jezusa> (Dz 5, 41). 
 
 
 
 
 

Ks. dr hab. Michał Bednarz   z "Kręgu biblijnego nr 32" wyd. Biblos 
 

Aktualizacja 
 

Na Górze Błogosławieństw Jan Paweł II powiedział do młodych: 

 

 "Te dwie góry: Synaj i Góra Błogosławieństw, ukazują nam przewodnik po naszym 

chrześcijańskim życiu i podsumowanie naszych obowiązków wobec Boga i bliźnich. prawo i 

błogosławieństwa razem wyznaczają drogę ku naśladowaniu Chrystusa i królewską drogę do 

duchowej dojrzałości i wolności". 



 

Ojciec Święty przypomniał także, że błogosławieństwa są kontestowane, a nawet wprost 

odrzucane:  

"Jesteście świadomi także innego głosu w was samych i wokół was: głosu przeciwnego. 

ten głos mówi: <Błogosławieni pyszni i brutalni, ci, którzy dążą do sukcesu za wszelką cenę, 

którzy nie mają skrupułów, są pozbawieni litości, bezwstydni, którzy dążą do wojny zamiast 

do pokoju i którzy prześladują tych, którzy stanowią przeszkodę na ich drodze.>.  

Ten głos wydaje się mieć sens w świecie, w którym często brutalni jakby triumfują, a 

bezwstydni cieszą się powodzeniem. <Tak>, mówi głos zła - "ci są zwycięzcami, ci są 

prawdziwie błogosławieni i szczęśliwi!> Jezus proponuje zupełnie inne orędzie". 

 

 W dniu 8 czerwca 1999 roku w Ełku Jan Paweł II powiedział:  

 

"<Błogosławieni ubodzy w duchu>". Jest to wołanie Chrystusa, które dzisiaj winien 

usłyszeć każdy chrześcijanin, każdy człowiek wierzący. Bardzo potrzeba ludzi ubogich 

duchem, czyli otwartych na przyjęcie prawdy i łaski, na wielkie sprawy Boże; ludzi o 

wielkim sercu, którzy nie zachwycili się blaskiem bogactw tego świata i nie pozwalają, aby 

ona zawładnęły ich sercami. Oni są prawdziwie mocni, bo napełnieni bogactwem łaski Bożej. 

Żyją  w świadomości, że są obdarowywani przez Boga nieustannie i bez końca". 

 

Jan Paweł II przekonywał, że w świetle Jezusa i Jego nauki "poszerzają się horyzonty 

ludzkiej egzystencji, zaczyna się dostrzegać świat ludzi i ich potrzeby. Rodzi się poczucie 

więzi z drugim człowiekiem, świadomość społecznego wymiaru człowieka i w konsekwencji 

poczucie sprawiedliwości [...]. Człowiek wychodzi ze swojego egoistycznego <bycia dla 

siebie> i zwraca się ku innym, czuje potrzebę <bycia dla innych>, bycia dla 

współbraci.  

Takie rozszerzenie serca w spotkaniu z Chrystusem                       

daje rękojmię zbawienia". 
 

Przebaczenie, o którym mówi Jezus, nie jest akceptacją świata nienawiści. "W swoim 

właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako 

podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest               

w świecie i człowieku". 
 

 12 czerwca 1999 roku w Sandomierzu Jan Paweł II powiedział:  
 

"Czystość serca to przede wszystkim czystość wiary. [...] Mieć serce czyste to być 

nowym człowiekiem, przywróconym przez odkupieńczą miłość Chrystusa do życia                        

w komunii z Bogiem i z całym stworzeniem - tej komunii, która jest jego pierwotnym 

przeznaczeniem". 



 

 7 czerwca 1999 roku w Toruniu Jan Paweł II powiedział:  

 

"Bez wewnętrznej odnowy i bez pokonania zła i grzechu w sercu, a zwłaszcza bez miłości 

człowiek nie zdobędzie wewnętrznego pokoju. Pokój może przetrwać tylko wtedy, gdy jest 

zakorzeniony w wyższych wartościach, oparty na normach moralnych i otwarty na Boga.  

Nie może się natomiast ostać, jeśli został wzniesiony na grząskim gruncie religijnej 

obojętności i płytkiego pragmatyzmu. Rodzi się on w sercu ludzkim i w życiu społeczeństwa 

z ładu moralnego, porządku etycznego, zachowania Bożych przykazań.[...] 
 

Społeczeństwa i narody potrzebują ludzi pokoju, prawdziwych siewców zgody                              

i wzajemnego poszanowania. Ludzi, którzy wypełnią swoje serca pokojem Chrystusowym                

i poniosą go innych, poniosą go do domów, urzędów i instytucji, miejsc pracy, na cały świat. 

Historia i współczesność pokazują, że świat nie może dać pokoju. Dlatego trzeba mu 

wskazywać Jezusa Chrystusa, który przez śmierć na krzyżu zostawił ludziom swój pokój, 

zapewniając nam swą obecność przez wszystkie wieki (J 14, 27-31)". 

 

 7 czerwca 1999 roku w Bydgoszczy Jan Paweł II powiedział:  

 

"Człowiek wierzący "cierpi dla sprawiedliwości", gdy w zamian za swoją wierność 

Bogu doświadcza upokorzeń, obrzucany jest obelgami, wyśmiewany w swoim środowisku, 

doznaje niezrozumienia nieraz nawet od najbliższych. Gdy naraża się na sprzeciw, 

niepopularność i inne przykre konsekwencje. Zawsze jednak gotowy do złożenia każdej 

ofiary, bo "trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5, 29). Obok męczeństwa 

publicznego, które dokonuje się zewnętrznie, na oczach wielu, jakże często ma miejsce 

męczeństwo ukryte w tajnikach ludzkiego wnętrza; męczeństwo ciała i męczeństwo ducha". 

 

 
 

Kazanie na Górze, czyli budowa nowej Świątyni Pańskiej 

(R. Brandstaetter - "Jezus z Nazarethu") 

W dolinie czekały na nich liczne rzesze. Rabbi stał na stoku wzgórza i przemawiał do 

zgromadzonych, a mówiąc do nich, w mowie swojej zebrał wszystkie nauki, przykazania, 

zachęty i przestrogi, które dotychczas wygłaszał w różnych miejscach i w różnym czasie. 

Ponieważ wypowiedział je teraz na podwyższeniu Góry, na jej wyniosłości, już samym 

położeniem miejsca, z którego przemawiał, określił uświęcony charakter mowy. Posłańcy 

lub, jak ich później nazywano, apostołowie, wielokrotnie byli świadkami Jego przemówień, 

wygłaszanych w miastach, miasteczkach i wsiach, pod gołym niebem nad brzegami Jeziora 

Galilejskiego, w cieniu dębów i drzew figowych, ale teraz, gdy usłyszeli Jego słowa 



wypowiedziane z wysokości Góry, zaskoczeni byli ich innością. Były one wprawdzie i 

przedtem doskonałe w swojej harmonijnej pełni, ale tym razem utwierdzone utwierdzeniem 

ostatecznym, zabrzmiały głosem Ustawy, ustanowionej na całą wieczność. Stojąc u stóp 

wzgórza i słuchając Jego mowy, w której zebrał, skupił, uporządkował i skodyfikował 

wszystko, co dotychczas wypowiedział, ujrzeli nagle, jak z Jego nauk i myśli, niby ze 

skrzętnie zgromadzonego budulca, powstaje niebotyczny gmach Nowej Świątyni. Na 

skalistej opoce, na niewzruszonej podwalinie kładł Budowniczy ciężkie bloki kamienne, 

olbrzymie, przygniatające swoim ciężarem słowa o miłości, na nich wzniósł rząd trudnych 

słów o przebaczaniu i przezwyciężaniu zła, a na nich z kolei słowa o czystości myśli i 

zamiarów, a znów na tych słowach położył słowa o obowiązku utajonej modlitwy, a wreszcie 

na samym szczycie tej budowli — rosła ona coraz wyżej i wyżej — umieścił słowo o 

doskonałości człowieczej, równej doskonałości Bożej. Wszyscy więc oni, apostołowie, 

uczniowie i lud przytłoczeni gigantyczną wielkością Nowej Świątyni, chcąc nie chcąc 

poddawali się jej ogromowi, który wywoływał w nich lęk zmieszany z podziwem i czcią. 

Stali u stóp mocnych, kamiennych murów, zbudowanych z nieomylnych ustaw, przykazań, 

nakazów i zakazów, ostrzeżeń i gróźb, i zachwyconym spojrzeniem obejmowali tę mądrą 

budowlę, u dołu osadzoną roztropnie i głęboko w granitowej opoce miłości, przeobrażającej 

się w strzelistym locie ku górze we wszechogarniające przebaczenie, w nieposzlakowaną 

czystość, w modlitwę utajoną, a na samym szczycie w doskonałość nadludzką.  

...Cóż to za Dom, który Jeszua ben Josef zbudował na naszych oczach ze swoich nauk                  

i przykazań? — pytał lud.  

...Dlaczego prowadzi do niego wąska i niewygodna ścieżka? — pytał lud, patrząc na pnącą 

się po stoku górskim wyboistą dróżkę.  

...Jak wejść do wnętrza tego Domu przez ciasną bramę, jakże ciasną, małą i niewygodną w 

porównaniu z Bramą Owczą i z Bramą Złotą, i z Bramą Piękną, z tymi szerokimi i 

wspaniałymi bramami, prowadzącymi do Świętego Miasta i Świątyni Pańskiej? — pytali 

faryzeusze we wnętrzu swoim. — I dlaczego powiedział, że szerokie bramy i przestronne 

drogi prowadzą do zatracenia? — dodawali po namyśle.  

Widzieli Jezusa wciąż przemawiającego na wysokości Góry, a wraz z każdym 

wypowiedzianym przez Niego słowem o wypełnieniu Ksiąg Prawa i Proroków, o miłowaniu 

nieprzyjaciół, o myślach nieujawnionych, o przysięgach, o przebaczeniu, o miłosierdziu, o 

drzewie dobrym, rodzącym dobre owoce, o modlitwie ukrytej i poście utajonym, o źródle, 

belce i źdźble, i o domu stawianym na opoce — Nowa Świątynia Pańska coraz bardziej 

umacniała się, potężniała, olbrzymie ciosane kamienie wiązały się z sobą, przylegały do 

siebie coraz szczelniej, zespalały się, wrastały w siebie i trwały niezachwianie, chociaż tych 

murów nie wznosiły niezliczone rzesze robotników — trzydzieści tysięcy robotników 

pracowało nad budową Świątyni Salomonowej, siedem tysięcy tragarzy dźwigało bloki 



kamienne, osiemdziesiąt tysięcy rozłupywało skały, a trzy tysiące nadzorców nadzorowało 

lud roboczy — ale postawił je z kilkuset słów jeden Człowiek, który stał na stoku Góry i 

przemawiał z jej wzniosłego wywyższenia.  

— Powiadam wam — wołał Jezus i gwałtownie poruszał wyciągniętymi przed siebie 

rękami, jakby potrząsał gałęziami dojrzałej oliwki, z której pragnął strząsnąć jak najwięcej 

owoców — powiadam wam, miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze tym, którzy was 

nienawidzą, i módlcie się za swoich prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca 

Niebieskiego, który każe słońcu swojemu wschodzić nad złymi i dobrymi i spuszcza deszcz 

na sprawiedliwych i grzeszników. Bo jeżeli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jaką stąd 

macie zasługę? Czy i celnicy tego nie czynią? Przecież nawet i grzesznicy miłują tych, którzy 

im miłość okazują. A jeżeli tylko swoich przyjaciół pozdrawiacie, to cóż szczególnego 

czynicie? Czyż i poganie tego samego nie czynią? A jeżeli świadczycie dobrodziejstwa tym, 

którzy wam dobrze czynią, jakaż jest wasza zasługa? Przecież i grzesznicy to czynią. A jeżeli 

pożyczacie tylko tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż jest wasza zasługa? 

Przecież i grzesznicy udzielają sobie wzajemnie pożyczek, żeby to samo z powrotem 

otrzymać. Wy jednak miłujcie nieprzyjaciół i dobrze im czyńcie, i pożyczajcie, nie 

spodziewając się za to niczego. A wtedy nagroda wasza będzie obfita. Bądźcie więc 

doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Bądźcie miłosierni, tak jak Ojciec wasz 

jest miłosierny. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej 

skórze, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Albowiem nie ma 

drzewa dobrego, które by złe rodziło owoce, ani też złego drzewa, które by przynosiło owoc 

dobry. Wszelkie bowiem drzewo poznaje się po owocach. Czyż zbiera się winogrona z 

ciernia albo figi z ostu? Tak więc wszelkie drzewo dobre rodzi dobre owoce, a drzewo złe 

przynosi złe owoce. Wszelkie drzewo nierodzące dobrych owoców wytną i w ogień wrzucą. 

A więc po ich owocach macie je poznać. Dobry człowiek wydobywa dobro z dobrego 

skarbca swojego serca, a zły wydobywa ze złego zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta 

człowieka.  

Tak wołał Jezus i wciąż potrząsał rękami, a apostołom, uczniom i ludowi zdawało się, że 

za każdym ruchem Jego rąk wielka obfitość owoców spada na ziemię. Ale teraz twarz Jego, 

która dotychczas mimo uniesienia była pogodna, spochmurniała, prostopadła zmarszczka 

między brwiami w kształcie pierzastej strzały pogłębiła się, i znów Rabbi wyciągnął przed 

siebie ręce, i znów gwałtownie nimi potrząsnął, ale nie były to już ruchy sadownika 

potrząsającego oliwką w porę błogosławionych zbiorów, ale wzburzone gesty Sędziego, 

wydającego wyrok na tych, którzy przeciwstawiali się Jego ustawom i nakazom i odrzucali je 

dla posiadania doczesnych dóbr i lichych, niegodziwych majętności, zatłuszczających serca 

człowiecze. — Ale biada wam, bogacze — wołał Jezus gniewnym głosem — albowiem 

otrzymaliście już zapłatę waszą! Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód 

cierpieć będziecie! Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, albowiem w smutku będziecie 

pogrążeni i płakać będziecie!  



Lecz nie gradem płonących kamieni, groźbą i gniewem zakończył swoją mowę. 

Złagodniała twardość Jego słów, przetoczyły się gromy jak odgłos baranich rogów, i z 

uciszonych Jego rąk — były spokojne i nieruchome jak odsłonięty nagle błękit nieba po 

przejściu burzy — wylało się na ich głowy uzdrawiające błogosławieństwo.  

— Błogosławieni ubodzy w duchu — mówił Jezus, z lekkim zaśpiewem w głosie — 

albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiędą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni nazwani 

będą synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem ich jest Królestwo Niebieskie.  

Tak im Jezus błogosławił.  

Lud radował się, bo kochał wszelkie błogosławieństwa. Faryzeusze sarkali. Rzesze 

rozchodziły się do domów, głośno, hałaśliwie, w gorączkowym podnieceniu roztrząsając 

słowa Jezusa. A apostołowie? Apostołowie szli pod górę, ku Jezusowi, wspinali się 

niewygodną i stromą ścieżką, a gdy wreszcie zmęczeni, pełni lęku przystanęli w połowie 

drogi, by zaczerpnąć tchu, ujrzeli nad sobą uśmiechniętą twarz Rabbiego i wyciągnięte do 

nich dłonie. Wtedy bez słowa padli na twarze, albowiem uważali, że przed obliczem Jego 

słów, których widoma obecność wciąż dokoła nich trwała, ich nędzne usta powinny być 

ciche, bardzo ciche.  

 

Zapewne wielu czytelników książek J.R.R. Tolkiena wie, że był on katolikiem i że jego 

wiara była dla niego ogromnie ważna. Na pewno jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że 

chrześcijańskimi ideami i symbolami przeniknięte są jego dzieła literackie.  
 

Joseph Pearce, autor biografii Tolkiena, przeprowadził czytelnicze śledztwo, dzięki 

któremu udało mu się odkryć ukryte za bajkową fabułą i postaciami na wskroś 

chrześcijańskie przesłanie Hobbita. Z właściwym sobie mistrzostwem wskazuje czytelnikom 

tropy, po których mogą podążyć, aby dojść do pełnego zrozumienia dzieła genialnego 

pisarza. Dostrzegą wtedy, że Hobbit jest czymś o wiele większym niż prostą opowiastką dla 

dzieci. W najgłębszej warstwie znaczenia jest to bowiem opowieść o pielgrzymce ku łasce, o 

duchowym dojrzewaniu głównego bohatera, o jego inicjacji i przejściu od ignorancji do 

wiedzy oraz od mieszczańskich przywar do heroicznych cnót. 
 

Zobaczą też, że Hobbit sugestywnie przedstawia tajemnicze działanie Boskiej Opatrzności 

i jest komentarzem do ewangelicznej maksymy: "gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce 

twoje". 



Przekonają się, że do Hobbita można odnieść te same słowa, które Tolkien wypowiedział 

na temat Władcy Pierścieni że jest on "zasadniczo dziełem religijnym i katolickim". 

 

Śledząc wraz z autorem wędrówkę Bilba, uświadamiamy sobie, że Hobbit nie jest tylko 

bajką o zabiciu smoka pustoszącego baśniową krainę, że opowiada o czymś o wiele 

ważniejszym: o zabiciu smoka pustoszącego nasze własne dusze. Wyruszmy zatem śladami 

kudłatych stóp hobbita na czytelniczą pielgrzymkę i odnajdźmy skarb, jaki ukrył dla nas 

Tolkien w swojej powieści.  

 

 

 W tym numerze "Kręgu biblijnego" prezentujemy ostatni rozdział tej książki 

nawiązujący do ewangelicznego przesłania o błogosławieństwach. 

 
 

"Błogosławieni ubodzy w duchu"                                    
- rozdział 12 książki  "Podróż Bilba"  Josepha Pearsa 

Chrześcijańskie przesłanie Hobbita 

 
 

Po pogrzebie Thorina Królem spod Góry zostaje Dain, który sprawiedliwie rozdziela skarb, 

zaś Bilba pragnie wynagrodzić "hojniej niż innych". 

Hobbit jednak nie chce skorzystać z jego szczodrobliwości. Zapewnia Daina, że lepiej 

będzie jak skarb zostanie w ręku krasnoludów i że tak czy inaczej prosty hobbit nie miałby co 

robić z tak ogromnym bogactwem. Ostatecznie zgadza się przyjąć tyle złota i srebra, ile może 

unieść silny kucyk. "Nic więcej nie mógłbym ze sobą zabrać" - oznajmia. 
 

Bilbo wyrusza w długą podróż do domu w towarzystwie Gandalfa. W Rivendell raz jeszcze 

wita go piosenka elfów. Tym razem jej głównym tematem jest przemijanie: elfy śpiewają o 

smoku, który ginie i przepada, o wspaniałościach, które tracą blask, o zardzewiałych mieczach, 

utraconych koronach i tronach obróconych w ruinę, o przemijaniu ludzkiej siły i 

gromadzonych przez ludzi bogactw. Nietrwałość tych rzeczy zostaje przeciwstawiona trwaniu 

natury: trawie, drzewom i rzekom.  

 

Elfy podejmują motyw, który przewijał się przez całą opowieść: 
 

Już gwiazdy jaśniejsze niż błyski kamieni, a księżyc srebrzyściej niż 

srebro się mieni. 

Już ogień lśni złociej żar biorąc od słonka, niż złoto w podziemiach - więc 

po cóż się błąkać? 
 

 



Wrażliwość na wszelkie dary stworzenia, takie jak księżyc i gwiazdy, rzeki, drzewa i 

kwiaty, chroni nas przed smoczą chorobą, zaś obojętność na nie sprawia, że stajemy się 

podatni na niszczącą smoczą moc. 
 

Ludzie otwarci i wrażliwi, kierujący się światłem pokory, staną się 

błogosławionymi ubogimi w duchu, do których będzie należeć Królestwo 

niebieskie.  
 

Ci, których zaślepia ciemność pychy, zdobędą bogactwa materialne, ale staną się one ich 

przekleństwem i będą mogli kupić za nie co najwyżej bilet do piekła.  

Taka wizja rzeczywistości, którą elfy z Rivendell dzielą z franciszkanami z Asyżu, leży u 

podstaw przesłania moralnego i konstrukcji literackiej Hobbita.  

Co jednak mamy odpowiedzieć na z pozoru tendencyjne pytanie z piosenki elfów: "Więc po 

cóż się błąkać?".  
 

 Czy podróż Bilba była stratą czasu? Czy zrobiłby lepiej, zostając w domu? 
 

Z tego, co Bilbo mówi umierającemu Thorinowi, jasno wynika, że on sam wcale nie 

chciałby zostawać w domu ani też nie uważa podróży za stratę czasu. Przeciwnie, jest za nią 

wdzięczny, pomimo wszelkich prób i trudności - a może właśnie jest wdzięczny przede 

wszystkim za nie.  

Gdyby opuścił dom po to, aby zdobyć "błyszczące kamienie", gdyby odwrócił się od domu, 

słońca i gwiazd w pogoni za złotem, jego podróż rzeczywiście byłaby głupotą. Gdyby po to 

wyruszał w drogę, bez wątpienia poddałby się smoczej chorobie, przed którą, jak sie zdaje, 

ostrzega piosenka elfów.  

Jednak celem podróży - z którego wówczas prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy 

niechętnie ruszający się z domu hobbit, lecz który z pewnością miał na myśli Gandalf, kiedy 

usiłował skłonić go do przyłączenia się do krasnoludów - było nie bogactwo materialne, ale 

zdrowie duchowe. 

Podróż ta, krótko rzecz ujmując, była pielgrzymką. Mówi o tym wyraźnie Gandalf w drodze 

powrotnej do Shire: "Mój kochany Bilbo! - wykrzykuje czarodziej - Co się z tobą stało? Nie 

poznaję dawnego hobbita". Mądry czarodziej dostrzega, że hobbit urósł - dorósł w swoich 

sądach moralnych, wzrósł w mądrości i cnotach. Mówiąc krótko: stał się dorosły. 

Kiedy Bilbo w końcu dociera do domu, ponad rok od wyruszenia w podróż, ze zdumieniem 

odkrywa, że jego dobytek został wystawiony na licytację i że większość z tak cenionych przez 

niego rzeczy została sprzedana niemal za bezcen. Licytację ogłoszono jako wyprzedaż 

ruchomości "nieboszczyka Bilbo Bagginsa", uznanego za zmarłego.  

Możemy sobie wyobrazić, jak zareagowali zebrani, kiedy Bilbo wpadł na ten swój niemal 

pogrzeb i, prawie cytując Marka Twaina, oświadczył, że wieści o jego śmierci były mocno 

przesadzone. 

Możemy sobie wyobrazić zdumienie zgromadzonych, i sami z kolei możemy poczuć się 

zdumieni tym, że dla niektórych była to niemiła niespodzianka. Bagginsowie z Sackville, 



najbliżsi krewni Bilba, planują już przeprowadzkę do Bag End i pozyskanie posiadłości na 

własność. Są zajęci mierzeniem pokoi, żeby sprawdzić, czy ich własne meble będą do nich 

pasować. 

Prawne konsekwencje nieoczekiwanego "zmartwychwstania" Bilba ciągną się przez lata. 

Narrator mówi nam, że wiele czasu upłynęło, "nim pana Bagginsa naprawdę i formalnie 

uznano z powrotem za żyjącego". Ci, którzy na licytacji zakupili rzeczy w szczególnie 

korzystnej cenie, niechętnie dali się przekonać, że spóźniony powrót ich właściciela należy 

uznać za dowód, że Bilbo faktycznie żyje.  

W języku prawników można by powiedzieć, że fakt bycia żywym de facto nie oznacza 

bycia żywym de jure. W końcu Bilbo jest zmuszony odkupić większość swoich własnych 

mebli od tych, którzy wciąż nie uznają go za żywego "w świetle prawa". Jego cenne srebrne 

łyżeczki znikają bez śladu, prawdopodobnie w chciwych rękach najbliższych krewnych, Co 

zaś do Begginsów z Sackville, "ci do końca życia nie uznali Bilba Bagginsa, który powrócił, 

za prawdziwego Bilba Bagginsa i nie utrzymywali z nim stosunków". Zazdrościli mu jego 

domu i nigdy mu nie wybaczyli, że do niego powrócił. 

Pod pewnym ważnym względem bliscy krewni Bilba są mu rzeczywiście "bliżsi" niż 

bylibyśmy skłonni sobie wyobrażać. Bagginsowie z Sackville stanowią obraz tego, kim 

mógłby się stać Bilbo, gdyby nie wyruszył na swoją pielgrzymkę. 

 Ich niezdrowe przywiązanie do "domu" i całego jego wyposażenia, ich brak dystansu, czyni 

z nich małych Smaugów, owładniętych smoczą chorobą, która staje się najważniejszym rysem 

ich charakterów. 

W tym kontekście ogromnego znaczenia nabiera fakt, że Bilbo dopiero na samym końcu 

dowiaduje się o tragicznym końcu władcy Miasta na Jeziorze, kolejnego małego Smauga, 

który podobnie jak Bagginsowie z Sackville zostaje przeżarty i "zgollumowany" smoczą 

chorobą. Dowiadujemy się, że władcę "spotkał żałosny koniec": "Bard dał mu dużo złota na 

wspomożenie mieszkańców miasta, lecz ludzie tego pokroju szczególnie łatwo zarażają się 

smoczą chorobą, toteż władca zagarnął lwią część złota, uciekł z nim i zginął śmiercią 

głodową na Pustkowiu, opuszczony przez swych zauszników". Samotnie umiera z głodu, 

którego przyczyną był głód złota. Taki też mógł być los Thorina, gdyby ręka Opatrzności nie 

uratowała go od niego samego. 

Powrót Bilba do Shire po pełnej przygód wędrówce znajduje swoje odbicie w scenie 

powrotu hobbitów do domu we Władcy Pierścieni. W obu dziełach bohaterowie nie powracają 

do błogiej sielanki, do istniejącej w pamięci arkadii, ale do domu, gdzie w skali 

mikrokosmicznej istnieją wszelkie przejawy zła, z którymi spotkali się w swoich wędrówkach. 

We Władcy Pierścieni całe dziedzictwo Shire'u jako kraju zostaje wyprzedane przez tych, 

którzy zarazili się smoczą chorobą - podobnie jak w Hobbicie zostają wyprzedane wszystkie 

ruchomości Bilba. 

Powróćmy na chwilę do melodyjnych rozważań elfów nad przemijalnością. Przypominają 

nam one o konsekwencjach grzechu pierworodnego, które sprawiają, że wszystko ulega 



zepsuciu i rozkładowi. Nie ma czegoś takiego jak powrót do "nieskażonej" przeszłości, która 

tak naprawdę wcale nie była nieskażona. 

Możemy tylko niestudzenie pracować w teraźniejszości i starać się ocalić dziedzictwo 

przeszłości przed niszczącym działaniem czasu. Jak przypomina nam Chesterton, jeśli 

pozostawiamy rzeczy samym sobie, nie zostawiamy ich takimi, jakimi są, ale narażamy je: "na 

działanie nieustannych zmian", i są to przeważnie zmiany na gorsze. Przywołując porównanie 

użyte przez Chestertona: jeśli chcemy zachować słup w ogrodzeniu w niezmienionym stanie, 

nie zostawiamy go samemu sobie, ale co pewien czas go odmalowujemy. Dlatego we Władcy 

Pierścieni po powrocie hobbitów należy zaprowadzić porządki w Shire, a w Hobbicie Bilbo, 

jeśli można to tak ująć, toczy walkę niemal na śmierć i życie i musi mocno się napracować, 

aby przywrócić Bag End do takiego stanu, w jakim było przed jego podróżą. 

Podobnie jak w przypadku zagadek, które Bilbo zadawał Smaugowi, nie powinniśmy 

powierzchownie patrzeć na tę "śmierć" i "zmartwychwstanie" Bilba i odczytywać znaczenia 

tego fragmentu wyłącznie na poziomie dosłownym. Bilbo został uznany za zmarłego, lecz 

powstaje z (jak sądzono) martwych w samym środku zgromadzenia, które de facto jest jego 

pogrzebem.  

 Aż się prosi, żeby alegoryczny sens tej "śmierci" i "zmartwychwstania" 

odczytywać przez pryzmat Pisma Świętego. 
 

Przypomnijmy słowa Gandalfa, który na niedługo przed powrotem Bilba do domu mówi, że 

nie jest on już tym samym hobbitem. Przed wyruszeniem w podróż Bilbo był duchowo 

"martwy", podobnie jak "martwi" są Bagginsowie z Sackville. Podróż zmieniła Bilba. 

Przywróciła go do życia. Była śmiercią starego hobbita i narodzinami nowego. Bilbo w istocie 

"narodził się ponownie". Był to jego chrzest - wejście do prawdziwszego i pełniejszego życia. 

Z tego punktu widzenia jego powstanie z martwych w sensie powrotu do domu jest tylko 

literackim sposobem ukazania głębszej rzeczywistości duchowej. Bilbo naprawdę był 

martwy, a ożył. 
 

"Zmartwychwstania" Bilba nie uznają ci, którzy są duchowo "martwi", tak jak Bagginsowie 

z Sackville i ludzie im podobni, znający cenę wszystkiego, lecz nieznający wartości 

niczego. 
 

Przypomina nam to postawę tych, którzy nie uznają zmartwychwstania Chrystusa, oraz 

przywodzi na myśl słowa Pisma Świętego, w których Chrystus przepowiada, że znajda się 

tacy, którzy odrzucą świadectwo Jego życia: "Jeżeli nie słuchają Mojżesza i Proroków,                

to choćby ktoś z umarłych się pojawił nie dadzą się przekonać" (Łk 16, 31).  

Bilbo zatem, że ma w sobie nowe życie, w oczach świata jest umarły. Dowiadujemy się, że 

stracił o wiele więcej niż srebrne łyżeczki - "a mianowicie - dobrą reputację. (...) nie 

uchodził już za szanującego się hobbita". Utrata tej światowej opinii i poważania niewiele 

znaczy dla "zmartwychwstałego" Bilba. On już nie dba o takie drobnostki. 



 Jest umarły w oczach świata i dla świata.  Nie goni więcej za tym, co oferuje świat. 

Odnalazł perłę o wielkiej wartości, której świat nie umiał docenić. 

Kradzież skarbów z prywatnego królestwa Bilba  - a nie zapominajmy, że dla hobbita jego 

dom jest jego twierdzą - przypomina nam, że sam Bilbo występował przecież w roli 

"włamywacza", który "ukradł" skarb smokowi. Mamy tu jednak do czynienia nie z paralelą, 

ale z inwersją: Bilbo bowiem nie był w istocie włamywaczem ani złodziejem. Zabrał smokowi 

jedynie to, co smok zabrał innym. Nie wziął też skarbu dla siebie, ale zwrócił go prawowitemu 

właścicielowi.  

Paralelę można dostrzec natomiast między postępowaniem Bagginsów z Sackville i innych 

rozgrabiających mienie Bilba a Smaugiem, napadającym na królestwa, pustoszącym je                       

i chcącym przejąć je na własność. Podobnie jak Thorin i Aragorn, choć oczywiście na o wiele 

mniejszą, właściwą dla hobbita, skalę, Bilbo powraca do swojego królestwa, aby upomnieć się 

o swoje prawowite dziedzictwo. Thorin jest Królem spod Góry, a Bilbo królem spod pagórka - 

w końcu jego adres brzmi: Bag End, Pod Pagórkiem, Hobbiton. W porównaniu z włościami 

Thorina czy Aragorna jego królestwo może być maleńkie, ale dla hobbita to, co małe, jest 

piękne właśnie z powodu swojej małości. Tak jak Thorin, Bilbo walczy ze smokami na swoją 

miarę i uwalnia mieszczące się w norce królestwo od ich obecności. Jego powrót jest 

prawdziwym powrotem króla. 

Pamiętając o "zmartwychwstaniu" Bilba, możemy zauważyć, jak trafne jest zdanie 

obwieszczające śmierć jednego króla i początek panowania drugiego: "Król umarł, niech 

żyje król". Dawny król w Bag End naprawdę umarł. Niech żyje nowy król. 

Nowy król w Bag End sprawuje rządy w swoim królestwie całkiem inaczej niż stary. 

Dawny Bilbo bardzo starał się chronić swoją reputację i chciał być "poważany" przez 

sąsiadów. Nowy Bilbo, jak słyszymy, "nic sobie nie robił" z utraty reputacji i poważania:           

"Żył bardzo zadowolony, a szum imbryka na piecu wydawał mu się muzyką jeszcze 

piękniejszą niż za spokojnych dni przed odwiedzinami niespodziewanych gości". 
 

Czasowa nieobecność sprawia, że dom staje się mu droższy. Wszystko staje się nowe, 

nawet najmniejsze rzeczy - a może zwłaszcza te najmniejsze, takie jak czajnik na ogniu. Nowy 

Bilbo patrzy na stare rzeczy nowymi oczyma i widzi, że są dobre, lepsze niż to sobie wcześniej 

wyobrażał. 

 

W ostatniej rozmowie Gandalfa z Bilbem, która zamyka całą opowieść, czarodziej 

przypomina hobbitowi, że jest on tylko małą częścią ogromnego planu Opatrzności: 

 

"Nie myślisz przecież, że wszystkie swoje przygody i cudowne ocalenie zawdzięczasz 

wyłącznie szczęściu, które ci sprzyjało tylko przez wzgląd na twoją osobę! Bardzo 

przyzwoity z ciebie hobbit, panie Baggins, i ogromnie cię lubię, ale mimo wszystko 

jesteś tylko skromną, małą osóbką na bardzo wielkim świecie. - Całe szczęście! - 

roześmiał się Bilbo podając mu puszkę z tytoniem". 



 

 
 

Ostateczny paradoks, którego nie powstydziłby się Chesterton albo nawet sam Jezus 

Chrystus (pierwszy z nich jest mistrzem paradoksu, a drugi Mistrzem wszystkiego), polega na 

tym, że celem pielgrzymki Bilba jest to, aby urósł na tyle, by zdać sobie sprawę z własnej 

małości. Największy dar, jaki Bilbo otrzymuje dzięki swoim przygodom, 

to bycie ubogim w duchu, dzięki czemu może posiąść Królestwo niebieskie - przystań, 

dom i ojczyznę. 

A ponieważ każdy prawdziwy dom jest tylko obrazem i zapowiedzią ostatecznego Domu w 

niebie, Ojczyzny niebieskiej, dla której zostaliśmy stworzeni, królestwu Bilba bliżej jest do 

Królestwa Bożego niż hobbit może sobie wyobrażać. 

 

Kiedy Gandalf mówi, że Bilbo nie jest już tym samym hobbitem, wiemy, że była to zmiana 

na lepsze. Serce Bilba nie jest już na usługach bogactw tego świata, lecz szuka skarbów, które 

można odnaleźć w mądrości i szlachetności. Bilbo został uleczony czy też, jak Tolkien jako 

katolik mógłby to ująć, został uzdrowiony przez uświęcenie. Hobbit wdrożył się w praktykę 

cnót i, jak przystoi bohaterowi każdej dobrej bajki, wie, co jest potrzebne, aby żyć długo i 

szczęśliwie. 


