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  Ewangelia     VII niedziela zwykła  
                           

Mt 5, 38 - 48,   19 lutego  2017 
 

 (38) Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!  

 

(39) A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię 

kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! (40) Temu, kto chce 

prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! (41) Zmusza cię 

kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! (42)Daj temu, kto cię 

prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 
 

 (43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego 

bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 

 

(44) A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie 

się za tych, którzy was prześladują; (45) tak będziecie synami Ojca waszego, 

który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi 

i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i 

niesprawiedliwych. (46) Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż 

za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? (47) I jeśli 

pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie 

tego nie czynią? 

 

 (48) Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec 

wasz niebieski. 
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dr Joanna Jaromin   z "Kręgu biblijnego nr 32" wyd. Biblos 
 

 

Miłość drogą doskonałości chrześcijańskiej 
 

Kolejny fragment Jezusowego Kazania na górze zawiera dwie ostatnie antytezy. 

Pierwsza czyli w zasadzie piąta antyteza dotyczy prawa odwetu. Już na samym 

początku Jezus je przywołuje: "Oko za oko, ząb za ząb" (Mt 5, 38). 

Oznacza ona, że złoczyńca ma ponieść taką samą szkodę, jaką wyrządził drugiemu.                         

Na starotestamentalne prawo odwetu składają się następujące zasady:  

"Odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie za 

oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec" (Wj 21,23b-25; por. Pwt 19,21);  

"Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią [...]. Ktokolwiek skaleczy 

bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za 

oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony"  

(Kpł 24,17.19-20). 

 Wbrew pozorom bezwzględności prawo to miało przywracać naruszony porządek                               

i powstrzymać skrzywdzonego przed wymierzeniem samemu kary, zapewne 

zwielokrotnionej w stosunku do winy, czego przykład znajdujemy w Księdze Rodzaju, w 

której jeden z potomków Kaina, Lamek, grozi: "Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, 

jeśli on mnie zrani i dziecko - jeśli mi zrobi siniec!" (Rdz 4,23b).  

Prawo odwetu dobrze znane było także starożytnym zapisom prawnym; zawierał je 

między innymi jeden z najsłynniejszych - Kodeks Hammurabiego z około 1700 roku 

przed Chr. W tych starożytnych systemach prawnych również chodziło o to, aby zapobiec 

niekontrolowanej zemście. 

Jezus odrzuca jednak prawo odwetu, gdyż kara nie powinna wynikać z zemsty ani z 

chęci rewanżu wobec złoczyńcy, ponadto tylko Bóg może wymierzać karę i tylko On jest 

w stanie uczynić to mądrze i sprawiedliwie.  

Słowa: "Nie stawiajcie oporu złemu" (Mt 5,39) - nie oznaczają akceptacji zła, ale 

pouczają, aby złem nie odpłacać za zło. Tak naprawdę Jezus wzywa tu do łagodności, 

dążenia do zachowania i przywrócenia pokoju oraz gotowości do pojednania.  

Paweł Apostoł pisze:  

 "Błogosławcie tych, którzy was prześladują" (Rz 12,14),  

 "Nikomu złem za zło nie odpłacajcie" (Rz 12,17),  

 "Zło dobrem zwyciężaj"  (Rz 12,21; por. 1 Kor 6,7). 
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 Człowiek dotknięty niesprawiedliwością jest zachęcany przez Jezusa do zachowania 

przeciwnego do tego, jakiego mógłby się spodziewać ten, kto go skrzywdził  

(np. "Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi"  - Mt 5,39b).  

Taka reakcja przywodzi na myśl Izajaszowego Sługę Jahwe: "Podałem grzbiet mój 

bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami 

i opluciem" (Iz 50,6), a jednocześnie - samego Jezusa, który bez jakiegokolwiek oporu 

pozwolił się pojmać w Ogrójcu, wystawić na zniewagi, także na policzkowanie (Mt 

26,67), poddać się męce, a na koniec ukrzyżować.  

W kolejnych wersetach Jezus odwołuje się jeszcze do dwóch innych przykładów.  

 Jeśli ktoś procesuje się o suknię, to należy oddać mu także płaszcz; jest to o 

tyle ważne, że płaszcz był rzeczą, której nie można było zabrać oskarżonemu, 

gdyż był jego jedyną osłoną przed nocnym chłodem. Tu również możemy 

widzieć aluzję do sytuacji Jezusa w czasie męki, podczas której odarto Go z szat 

(Mt 27,35).  

 Jeśli ktoś przymuszany jest do zrobienia tysiąca kroków, powinien zrobić 

dwa tysiące. Szymon z Cyreny także został przymuszony, aby nieść krzyż za 

Jezusem (Mt 27,32). Wezwania do takich zachowań zakładają swego rodzaju 

protest przeciw panującej w świecie przemocy.  

Werset Mt 5,42 pokazuje już zupełnie inną sytuację. W tym świecie przemocy 

najprostsze gesty miłosierdzia, jak wsparcie materialne czy pożyczenie koniecznej rzeczy, 

stanowią wyraźne świadectwo, tym bardziej, że w ten sam sposób należy traktować 

również nieprzyjaciół, od których raczej nie można spodziewać się rewanżu. 

Druga część omawianej perykopy dotyczy właśnie miłości nieprzyjaciół. 

Druga antyteza dotyczy miłości nieprzyjaciół.  Jezus swoje pouczenie rozpoczyna od 

stwierdzenia: "Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a 

nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził" (Mt 5,43).  

Przykazanie miłości to jeden z najważniejszych 

wyróżników chrześcijaństwa. 

Miłość bliźniego była nakazywana już w Starym Testamencie (Kpł 19,18). To prawda, 

że dla Żydów bliźnim był przede wszystkim rodak, wyznawca tej samej religii, ale żaden 

starotestamentalny przepis nie nakazywał nienawiści względem nieprzyjaciół. Owszem, 

było wiadomo, że ich nikt raczej nie będzie darzył miłością, o czym świadczą między 

innymi niektóre psalmy (np. Ps 58;83;109; por. 26,5;139,19-22), ale o nienawiści 

nieprzyjaciół wspominała tylko wspólnota z Qumran.  
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 Antytezą jest tu oczywiście przykazanie miłości nieprzyjaciół:  

"A ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują"  (Mt 5,44).  

Wzorem modlitwy za prześladowców jest znów sam Jezus modlący się za swoich 

oprawców. Mianem nieprzyjaciół w tym przypadku określić należy prześladowców 

chrześcijan - zarówno Żydów, jak i pogan. Miłość nieprzyjaciół nie polega na 

zaangażowaniu emocjonalnym, ale na postawie życzliwości wobec nich, głównie poprzez 

konkretne czyny, między innymi modlitwę; nie wymaga też sprowadzenia wszystkich 

ludzi do takiego samego poziomu, ale wzywa, aby nikomu nie odmawiać szacunku. 

 Ewangelista Łukasz oprócz modlitwy wymienia jeszcze inne sposoby okazywania 

miłości nieprzyjaciołom:  

 "Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 

błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was 

oczerniają" (Łk 6,27-28) - i nieco dalej: 

 "Miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego się za to 

nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami 

Najwyższego" (Łk 6,35). 

 Stary Testament zawiera nawet wypowiedzi zachęcające do okazania pomocy wrogom w 

wyjątkowych sytuacjach:  

 Wj 23,4-5 :(4) Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, 

odprowadź je do niego. (5) Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim 

ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą. ;  

 por. Pwt 24,21: (21) Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie 

pozostałych winogron; niech zostaną dla obcego, sieroty i wdowy ),  

jednak przykazanie miłości nieprzyjaciół nigdy przed Jezusem nie zostało sformułowane w tak 

bezwarunkowy sposób; stanowi to o specyfice Jego nauki. 

Wezwanie do miłości nieprzyjaciół jest czymś więcej niż tylko zasadą 

moralną, ponieważ buduje relacje między Bogiem a człowiekiem, tworzy więź Ojciec - dziecko. 

Mamy tu więc do czynienia z motywacją teologiczną. Skoro bowiem Bóg kocha 

wszystkich, a my mamy Go naśladować, to powinniśmy także kochać wszystkich bez 

wyjątku. Dobrze tłumaczą to słowa Pawła Apostoła:  

"Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą 

miłości" (Ef 5,1-2a). 

Należy kochać nieprzyjaciół, ponieważ są ludźmi, których kocha Bóg.  
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Jego miłość przejawia się między innymi w tym, że z darów natury od Niego 

przychodzących i koniecznych do życia, czyli słońca i deszczu, mogą korzystać zarówno 

dobrzy, jak i źli (Mt 5,45). Pamiętać bowiem musimy, że Bóg potępia zło, czyli grzech, ale 

nie grzesznika.  

Każdemu daje czas i szansę na nawrócenie, o czym wyraźnie mówi Jezus w 

przypowieści o chwaście - jej bohaterem jest gospodarz, który nie pozwolił wyrwać chwastu aż do 

żniw (Mt 13,30). Bóg kocha grzeszników, mimo że zna ich kondycję moralną, 

dlatego też każdy chrześcijanin, aby stać się prawdziwie Jego dzieckiem, musi Go naśladować. 

Bóg jest miłością, dlatego my także musimy kochać (1 J 4,7-8). 

Jezus jeszcze raz podkreśla, że miłość bliźniego także jest ważna, jednak miłowanie czy 

pozdrawianie brata (chodzi o życzenie mu pokoju i błogosławieństwa, które kryją się w 

terminie szalom) - z góry zakładają wzajemność. Poza tym każdy człowiek, nawet celnik 

(utożsamiany przez Żydów z grzesznikiem) i poganin także okazują życzliwość tym, 

których uważają za bliźnich i od których mogą spodziewać sie wzajemności. 

Ostatni werset zawiera wezwanie do doskonałości. 

Słowami: "Bądźcie i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski"                 

(Mt 5,48) - Jezus podsumowuje nie tylko naukę o miłości nieprzyjaciół, ale cały fragment 

swojej mowy dotyczącej przykazań (Mt 5,21-47).  

W Łk 6,36 znajdujemy słowa: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 

miłosierny", natomiast w Kpł 19,2 sam Bóg wzywa: "Świętymi bądźcie, bo ja jestem 

święty, Jahwe, Bóg wasz!" .  

W pismach judaistycznych człowieka nazywano doskonałym ze względu na pobożność 

i posłuszeństwo; doskonali zatem byli między innymi Abraham czy Noe. Krzysztof Wons 

tak mówi na temat doskonałości wspomnianej przez Jezusa:  "Co oznacza owa 

doskonałość? Mateusz używa przymiotnika teleios - doskonały   (hebr. tamim). Kto może 

otrzymać taki przymiot? Ten kto osiągnął cel (gr. telos). A co znaczy osiągnąć cel? Znaczy 

osiągnąć maksimum, jakie możemy zrealizować, osiągnąć wszystko, co jest w zasięgu 

naszych możliwości.  

Doskonałość, o której mówi Jezus, jest radykalnym stylem życia.  

 Jest przekraczaniem wszelkiego minimalizmu, przeciętności, pozornej 

poprawności.  

 Jest ewangeliczną opcją życia, która nie godzi się na połowiczność.  

 Jest nieustannym przekraczaniem siebie, tego, co małe.   

 Jest nieugaszonym pragnieniem osiągnięcia więcej!". 
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 Na doskonałość w znaczeniu ewangelicznym składają się: niepodzielność serca i 

posłuszeństwo, gdyż doskonałym jest ten, kto wypełnia nakazy Boga, czyli 

przyjmuje także naukę Jezusa, a miłość nieprzyjaciół jest szczytem przykazań, które 

do doskonałości prowadzą. 

 

 

Niekończąca się uczta duszy 

- dar stałego nawracania się 
  

Wyobraź sobie, że zostałeś zaproszony na eleganckie przyjęcie.  

 

Z radością zakładasz swoje najlepsze ubranie i udajesz się do sali bankietowej. Wchodząc, 

zauważasz dwa stoły.  

 Na jednym z nich znajdują się wyborne mięsa, świeże sałatki i kuszące desery, podane 

na wykwintnej porcelanie.  

 Na drugim widzisz papierowe talerze z podejrzanej jakości pizzą, obeschniętym 

kurczakiem i zwiędłą sałatą.  

 

Który z tych stołów byś wybrał? 
 

Przykład ten stanowi dobry punkt wyjścia do rozważań nad tym, czym jest stałe nawracanie 

się. Dwa stoły na przyjęciu obrazują tu dwa różne podejścia do życia chrześcijańskiego. 

Można odżywiać się pysznym zdrowym jedzeniem, ale można też zadowolić się pokarmem, który 

nie tylko nie ma smaku, ale może być wręcz szkodliwy dla naszego zdrowia. 

 

▌ Odrzucić to, co dawne 
 

Jak już powiedziano wcześniej,  

 w wyniku pierwszego nawrócenia poznajemy Jezusa i zaczynamy doświadczać łask 

płynących z przynależności do Jego Ciała, czyli Kościoła;  

 poprzez nawrócenie i chrzest wchodzimy do królestwa Bożego i wiemy, że niebo jest 

dla nas otwarte. 
  

Jednak gdzieś w zakamarkach naszych wnętrz wciąż kryją się postawy przeciwne Bogu, które 

należy wyeliminować, czyli – jak mawiał św. Paweł – „zadać im śmierć” (por. Kol 3,5).  

Te negatywne postawy mają moc nas więzić, wpędzać w kolejne grzechy oraz oddzielać od 

Jezusa i siebie nawzajem.  
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Stałe nawracanie się jest procesem polegającym na utrwalaniu w sobie 

nawyków prowadzących do świętości, a wykorzenianiu tych, które oddalają nas od 

Jezusa.                  
 

  W pierwszym artykule odwołaliśmy się do przykładu starszego brata syna marnotrawnego.                

Teraz spróbujemy głębiej przeanalizować postawę tego młodzieńca i zobaczyć, czym dokładnie 

jest stałe nawracanie się do Boga.  

Podczas gdy młodszy syn opuścił dom i zmarnotrawił pieniądze ojca żyjąc grzesznie, starszy 

pozostał z ojcem w domu. Był dobrym, posłusznym synem, ciężko pracował i nigdy nie sprawiał 

kłopotów. Okazało się jednak, że łatwo ulegał złości, zazdrości i egoizmowi – co stało się jasne, 

gdy zobaczył, w jaki sposób ojciec powitał powracającego do domu młodszego brata.  

Przypuśćmy na chwilę, że słowa ojca wypowiedziane do starszego syna trafiły na podatny 

grunt, że działająca w nim łaska Boża otworzyła mu oczy. Wtedy może powiedziałby ojcu: 

„Wiem, że wszystko, co masz, jest moje. Widzę, z jaką miłością przyjąłeś mojego brata. Wiem, że 

mnie także kochasz. Przebacz mi, proszę, moje zachowanie po jego powrocie. Nie potrafiłem 

zapanować nad swoją zazdrością i gniewem”.  

Gdyby starszy syn rzeczywiście wypowiedział takie słowa, byłoby to znakiem coraz 

głębszego nawrócenia dokonującego się w jego sercu, a przebywanie w domu ojca stałoby się dla 

niego źródłem jeszcze obfitszego błogosławieństwa. 
 

▌ Potrzeba światła 
 

Teoretycznie wszystkie decyzje powinniśmy podejmować pod natchnieniem Ducha, opierając 

się na wskazaniach Pisma Świętego i na nauce Kościoła. 

 W praktyce przy podejmowaniu niektórych decyzji wskazania te są w miarę proste do 

zastosowania, ale przy innych, bardziej złożonych, kiedy sprawy nie przedstawiają się w sposób 

czarno-biały, często po prostu nie wiemy, jaki wybór jest właściwy. Co więcej, zdarza się, że 

opieramy się działaniu Ducha Świętego, kiedy mniej lub bardziej świadomie, kierując się 

egoizmem, sprzeciwiamy się przynagleniom łaski. W pierwszej z tych sytuacji proces stałego 

nawracania się zachodzi niemal naturalnie. Jednak gdy problemy są bardziej złożone, 

potrzebujemy więcej światła – objawienia przychodzącego wprost od Boga lub rady zaufanej 

osoby – czegoś, co pomogłoby nam zrozumieć, czy dane postępowanie jest dobre, czy złe.  
 

Kilka takich sytuacji znajdujemy w życiu św. Piotra. Kiedy Jezus oznajmił 

Apostołom, że udaje się do Jerozolimy, gdzie zostanie skazany na śmierć, Piotr upomniał Go, 

mówiąc: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie” (Mt 16,22). 

Piotr był przekonany, że chroni swego Mistrza, próbując Go odwieść od ewidentnie samobójczego 

planu. Jednak ku jego konsternacji Jezus odpowiedział ostro: „Zejdź mi z oczu, szatanie!” 

(Mt 16,23).  

Po pewnym czasie Piotr prawdopodobnie zrozumiał, dlaczego Jezus zareagował w ten 

sposób. Pojął, że chociaż miał dobre intencje, to jego interpretacja zamierzeń Jezusa była 

całkowicie błędna.  

Mamy prawo przypuszczać, że gdy Jezus wyjaśnił Piotrowi, dlaczego jego słowa i myśli były 

„szatańskie”, Piotr zrozumiał to i zmienił zdanie.  
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W rezultacie epizod ten doprowadził Piotra do głębszego nawrócenia, ponieważ zobaczył, że 

jego słowa i intencje stoją w opozycji do Bożego planu zbawienia.  

Przykład jeszcze innej sytuacji – kiedy wydaje się oczywiste, jak powinniśmy się zachować, a 

mimo to postępujemy inaczej – widzimy podczas Ostatniej Wieczerzy. Jezus właśnie żegna się ze 

swoimi najbliższymi przyjaciółmi, przygotowując ich na swoją śmierć na krzyżu. Oni jednak 

zamiast skupić się na tym, co do nich mówi, smucić się czy lękać, co byłoby naturalną reakcją na 

Jego słowa, wdają się w spór o to, który z nich jest największy (Łk 22,21-24). Wiedzieli, jak 

poważna jest sytuacja, mimo to ulegli pokusie pychy i skupienia na sobie. Możemy się domyślać, 

że z czasem i oni zrozumieli niewłaściwość swego zachowania.  

 

W Piśmie Świętym znajdujemy mnóstwo przykładów stałego nawracania się. 

 

 Tomasz   przestał wątpić.  

 Hiob   otworzył oczy na wielkość Boga.  

 Izajasz   doświadczył oczyszczenia z grzechu.  

 Piotr   został umocniony w wierze po tym, jak trzykrotnie zaparł się Jezusa.  

 Jakub i Jan,  „synowie gromu”, zrozumieli, że ich pragnienie honorowych 

miejsc w królestwie Bożym jest oznaką pychy.  

 Marta   nauczyła się przezwyciężać frustracje w relacji ze swoją siostrą Marią.  

 

Historie te ukazują, że Jezus chce otwierać nam oczy i pomagać w uwolnieniu się od 

wszystkiego, co się Mu sprzeciwia, abyśmy mogli coraz bardziej przybliżać się do Niego.  

 

▌ Rozeznawać i działać 

 

 Przykłady z Pisma Świętego są bardzo przekonujące, jak jednak mamy 

pogłębiać swoje własne nawrócenie?   Wszystko zaczyna się od   rozeznania.  

 

Duch Święty uczy nas dostrzegać to, co dobre w naszych myślach i uczynkach, abyśmy mogli 

to umacniać. Pomaga nam też zauważać to, co negatywne, co oddala nas od Jezusa, abyśmy mogli 

to odrzucić. Czasami Duch Święty bezpośrednio ukazuje nam, co w nas wymaga przemiany.  
 

Może się to zdarzyć na Mszy świętej, na modlitwie czy podczas czytania Biblii. Ale równie 

dobrze wtedy, gdy budzimy się wcześnie rano z jasną myślą, jak powinniśmy postąpić w jakiejś 

trudnej sprawie. Aby nam pomagać, Duch Święty może też posługiwać się innymi ludźmi lub 

konkretnymi wydarzeniami. Niezależnie od sposobu działania Ducha Świętego, stałe nawracanie 

się będzie bardziej skuteczne, jeśli nabierzemy nawyku zastanawiania się nad motywami, które 

nami kierują – nad tym, dlaczego w danej sytuacji zachowaliśmy się tak, a nie inaczej.  
 

Jakie okoliczności sprawiają, że działamy w jedności z Jezusem, a jakie 

prowokują nas do sprzeciwiania się Mu? 
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Spróbujmy to zrobić już dzisiaj. Zapytajmy sami siebie, kiedy nasze zachowanie było 

wyborem wspaniałej uczty, a kiedy przeterminowanej pizzy? Gdy dostrzegasz, że twoje działania 

są dobre, podziękuj Jezusowi i postaraj się czynić tak dalej. A jeśli dostrzeżesz w sobie coś 

negatywnego, proś Jezusa o łaskę przezwyciężenia tej skłonności i zastanów się, jakie praktyczne 

kroki możesz podjąć, by wykorzenić ją ze swego życia. Pamiętaj też, że szatan wciąż krąży wokół 

nas (1 P 5,8), szukając sposobów nakłonienia nas do bezmyślnego życia. Próbuje też zawrócić nas 

z dobrej drogi, byśmy znowu popadli w dawne skłonności. Dlatego właśnie codziennie prosimy 

Ojca o chleb powszedni, o moc do walki z pokusami i wybawienie od złego. 

 

▌ Szkoła Chrystusa 

 

Dopóki pielgrzymujemy na ziemi, nigdy nie zdołamy 

ukończyć szkoły Chrystusa. 

 

Zawsze znajdzie się jakaś kolejna sfera życia, która wymyka nam się z rąk i wymaga 

nieustannej uwagi. Nie zniechęcajmy się jednak. Nasze życie nie polega na samotnej walce                    

z grzechem i dążeniu do doskonałości. Choć czasem trudno jest być chrześcijaninem, pamiętajmy, 

że za każdym razem, gdy my czynimy krok w stronę Jezusa, On czyni pięć kroków w naszą 

stronę. ▐ 

 

 

Zaskakująca zemsta 
 - Rozdział 11  "Ogień" - komentarze do Ewangelii św. Mateusza autorstwa                                                   

o. Augustyna Pelanowskiego OSPPE, wyd. Paganini 2016 

 

Mt 5, 38 - 48 

 

"Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!".                  

(Mt 5, 40) 

 

Nasza kondycja odniesienia do bliźniego jest najczęściej na poziomie Starego Testamentu, który 

jeszcze głosił zasadę "oko za oko". 
 

 Wielu współczesnych ludzi egzystuje moralnie piętro niżej tego przykazania, 

nie zdając sobie z tego sprawy.  
 

Używając metaforyki biblijnej, gdy ktoś wybije im oko, są gotowi w rewanżu na dekapitację 

("ścięcie głowy"  - wyjaśnienie terminu ).  Nie jesteśmy wcale na wyższym poziomie niż ludzie z 

epoki powstawania Biblii, zarówno ci, którzy przestrzegali ius talionis (łac. talio "odwet", 

od talis "taki sam") , jak i ci, którzy wysilali się, by kochać nawet swych prześladowców.  

Wystarczy wejść do pierwszego lepszego gimnazjum, by się przekonać, że bycie rudym, grubym 

albo kimś o odstających uszach naraża na podbicie oka, wyśmianie albo przynajmniej na pomijanie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
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Albo przespacerować się korytarzami uznanych firm, by być świadkiem powszechnego mobbingu 

zazwyczaj nieumotywowanego niczym innym jak tylko zazdrością lub żądzą. 

 

 We współczesnej dżungli industrialnej oplatanej namorzynami kabli internetowych 

rządzi prawo: wydłub dwoje oczu, by nie zdążył ci bliźni oddać!  

 

Wcale nie mała liczba ludzi funkcjonuje w przestrzeni wzajemnych odniesień międzyludzkich 

jeszcze bardziej skrajnie niepokojąco, choć ich postawy są zupełnym zaprzeczeniem zemsty. 

Skrzywdzeni, nie tylko się nie bronią i nie tylko się nie mszczą, ale przyjmują postawę kogoś, 

kto się obwinia o kaleczące ciosy zadane przez innych.  

Przemoc seksualna albo wulgarne przezwiska są w stanie wycisnąć w ludzkim przekonaniu 

niesprawiedliwe piętno winy, która w rzeczywistości nie zaistniała. 

Ludzie z tej grupy nie są nawet na poziomie zasady "oko za oko", gdyż przyjmują wobec 

siebie samych takie podejście, jakie mieli do nich ich krzywdziciele. trawestując zasadę "oko za 

oko", powiedziałbym, że po wybiciu im przez kogoś oka sami wybijają sobie drugie, pozostając 

ślepymi na fundamentalną sprawiedliwość. Udziela się im pogarda krzywdziciela i zaczynają do 

siebie samych czuć odrazę. 

Ale prawda jest inna. 
 

 Ten, kto dopuszcza się krzywdy, jest w fatalnym położeniu, ponieważ tak naprawdę to on 

jest ofiarą własnego czynu. Odraza, wzgarda, nienawiść, wściekłość, poniżenie , wstyd, 

skalanie, dręczące wyrzuty sumienia są jego własnością. Nie jest hańbą być zranionym, lecz 

raniącym. Gwałt, pobicie, wyzwiska potrafią zachwiać człowiekiem aż do utraty 

sprawiedliwej oceny wydarzenia. 

 

Coraz częściej, niestety, spotykam osoby, które wstydzą się i czują się winne albo 

pozbawione godności za to, czego nie uczyniły, ale czego dopuścili sie na nich inni. 

Zasada "oko za oko" nie jest zasadą zemsty, lecz słusznej obrony i miała na 

celu ograniczenie wendety, czyli zwiększającej się lawiny przemocy. Zemsta lub 

odwet szuka nie tylko odegrania się na przeciwniku, ale nawet spowodowania większego bólu 

niż ten doznany. Zasada "oko za oko" miała odstraszać innych od podobnych zachowań, była 

więc w jakimś sensie ostrzeżeniem społecznym.  

A trzeba pamiętać, że w ówczesnych warunkach wymiar sprawiedliwości nie miał nawet tak 

słabej kondycji jak w dzisiejszych czasach. Od wieków poziomem powszechnym w tej 

dziedzinie jest branie na siebie winy lub mszczenie się z większą siłą, poziom wyżej jest zasada 

"oko za oko", ale  

Jezus wyznacza poziom, na który jeszcze do dziś mogą 

sobie pozwolić nieliczni:  

kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 

 

Żeby uderzyć kogoś w prawy policzek, trzeba by użyć lewej ręki, czyli z reguły słabszej. 

nadstawiając lewy policzek, decydujemy się na cios silniejszy, wymierzony prawą ręką.  
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Kto z nas osiągnął już taki poziom miłości? 
 

Ale wbrew temu, co moglibyśmy sądzić po pobieżnym przeczytaniu tych wyjaśnień, które w 

rozumieniu Jezusa miały udoskonalić Prawo Mojżeszowe, bynajmniej nie chodzi o bierny opór, 

o poddanie się z rezygnacją przemocy, lecz o coś bardziej doskonalszego. 
 

Jezus radzi wykorzystać nawet sytuacje przymusu do tego, by okazać 

miłość krzywdzicielowi po to, by go nawrócić.  
 

Ale nie tylko, chodzi też o strategię postępowania, które może zmienić fatalne położenie w 

korzystne. przede wszystkim Jezus wcale nie namawia do bezwolnego poddania się przemocy, 

gdy mówi: "nie stawiajcie oporu złemu"; nie chodzi Mu o przenikniętą rezygnacją 

kapitulację, lecz wręcz o coś zupełnie przeciwnego. 

Greckie sformułowanie ANTISTENAJ, które przetłumaczono jako "niestawianie oporu", 

można zrozumieć jako "nierewanżowanie" się tym samym. A czym innym można? 

Na pewno nie przemocą wobec przemocy. On chce powiedzieć: zastosuj inną metodę, która 

rozbroi twojego przeciwnika. 
 

Jako przykład przytoczę podanie o św. Janie Kantym, który wybrawszy się na 

pielgrzymkę do Rzymu piechotą, został gdzieś na terenach Czech napadnięty przez zbójców. Dał 

im słowo, że odda im wszystkie pieniądze byleby pozwolili mu kontynuować pielgrzymkę. Po 

przejściu kilkudziesięciu kroków przypomniał sobie, że w pasie miał zaszyte jeszcze monety. 

Wrócił więc i odszukał zbójców, próbując im oddać resztę. Poruszeni niezwykłą 

szlachetnością Kantego zbójcy nie przyjęli pieniędzy, a nawet 

zwrócili mu te, które wcześniej im oddał.  

Moc prawości zmieniła ich wrogie nastawienie do niego. 

Oto metoda Jezusa. 
 

 

Oddać szatę, tunikę, która w tekście została nazwana HITON, to oddać najbliższą ciału część 

ubrania, która leży bezpośrednio na ciele, ale oddać HIMATION, płaszcz, to wyrzec się tej 

części ubrania, która służyła ubogim za przykrycie nocą w czasie snu. Zwykle w takiej sytuacji 

gdy ktoś nas zmusza do uczynienia czegoś na jego korzyść, budzi się w nas opór, oburzenie, 

złość. A ponieważ mamy do czynienia z przemocą, tłumimy w sobie agresję i ani to nie zmienia 

naszego położenia, ani nie rani krzywdziciela. 
 

Ale gdybyśmy zastosowali inną strategię postępowania, jest szansa jeśli nie zmiany 

czyjegoś nastawienia, to przynajmniej ulżenia sobie samemu i niepoddanie się złości ani 

smutkowi spowodowanym krzywdą.  

Jeśli nie uratujemy szat, to przynajmniej nie dajmy się duchowi odwetu. Hiob mawiał: "Pan 

dał i Pan zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione". 

Jezus zapewne nawiązuje do sytuacji, jakie niejednokrotnie zdarzały się na terenach 

podległych rzymskiej okupacji. Żołnierze, urzędnicy, posłańcy administracji, będąc w drodze, 

nieraz wymuszali dodatkowe usługi.  
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Na przykład żądali, by ludzie służyli im jako przewodnicy lub tragarze. Jezus wskazuje, że 

nawet taka sytuacja może posłużyć temu, by komuś nieżyczliwemu wyświadczyć tak daleko 

idącą życzliwość i służebność, aż zostanie ujęty serdecznością i zawstydzony. 

Świadczyć ewangeliczne przesłanie można w każdej sytuacji. W greckim tekście pojawia się 

w tym miejscu słowo ANGAREUO, które odnosi się do zmuszania kogoś do pomocy gońcom 

urzędowym albo pocztowym kurierom. 

W Dziejach Apostolskich jest opisana podróż przez morze aresztowanego Pawła pod eskortą 

setnika Juliusza, który w porcie Myra w Licji wszedł na okręt aleksandryjski ze swoimi 

żołnierzami i aresztantami, a następnie go zajął, by kontynuować podróż (Dz 27, 1- 44). Setnik 

miał prawo wykorzystać każdy środek komunikacji, by doprowadzić swoich więźniów do 

Rzymu, i z tego skorzystał.  

Z tekstu dowiadujemy się, że setnik okazywał dużą życzliwość Pawłowi i zapewne takie 

traktowanie było skutkiem równie szczerej serdeczności Paweł wobec Juliusza. W czasie burzy, 

jaka miotała okrętem przez dwa tygodnie, Paweł dodawał otuchy żeglarzom, żołnierzom i 

więźniom oraz wzmacniał praktycznymi radami. Po rozbiciu okrętu wszyscy ocaleli, a na wyspie 

Malta apostoł uzdrowił chorego ojca namiestnika rzymskiego Polibiusza, zyskując jego 

życzliwość i otrzymując od niego zaopatrzenie na dalszą podróż. mimo iż był tylko więźniem, 

okazywał wsparcie, serdeczność i pomoc na każdym kroku eskorcie żołnierzy oraz żeglarzom. 
 

 Ale czy wypada okazywać życzliwość na przykład strażnikom więziennym? 
 

Niedbali strażnicy, którzy doprowadzili do ucieczki więźniów, byli okrutnie karani przez 

władze.  Pawła i Sylasa w Filippi trzymano w ciemnych lochach, i jak czytamy w Dziejach, na 

skutek ich modlitwy doszło do trzęsienia ziemi, które doprowadziło do pęknięcia murów do tego 

stopnia, że łańcuchy kajdan i kraty zostały poluzowane i wszyscy więźniowie bez wielkiego 

trudu mogli uciec (Dz 16, 25-34). Przerażony strażnik, zobaczywszy szkody wyrządzone przez 

trzęsienie, sięgnął po miecz, chcąc popełnić samobójstwo, wolał sam odebrać sobie życie, niż 

ponosić karę poprzez okrutne torturowanie. Ale Paweł i Sylas nie tylko nie skorzystali z 

ucieczki, ale nawet powstrzymali go od uczynienia sobie krzywdy. Poruszony postawą Pawła i 

Sylasa strażnik nie tylko opatrzył ich rany, ale i nawrócił się wraz z całym domem :                  

( (27) Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył 

miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. (28)Nie czyń sobie nic 

złego, bo jesteśmy tu wszyscy! - krzyknął Paweł na cały głos. (29) Wtedy [tamten] 

zażądał światła, wskoczył [do lochu] i przypadł drżący do stóp Pawła                                

i Sylasa. (30) A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: Panowie, co mam czynić, 

aby się zbawić? (31) Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie                             

i swój dom. (32) Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego 

domownikom. (33) Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany                       

i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. (34) Wprowadził ich też 

do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że 

uwierzył Bogu. ). 

Wielu świętych Kościoła zdołało nawrócić swoich oprawców. 
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Cztery lata temu w Indiach w stanie Orissa, doszło do brutalnych ataków na chrześcijan, 

których dokonywali hinduiści: do morderstw, podpaleń, gwałtów; spalono ponad trzysta 

kościołów, kilka tysięcy domów, ale stała się rzecz niesłychana, hinduiści zaczęli masowo 

się nawracać. Niedawni oprawcy zaczęli uczestniczyć w nabożeństwach chrześcijan. 
 

Arcybiskup John Barwa z diecezji Cuttack Bhubaneswar powiedział: "To, co tu się stało, 

było bardzo bolesne. To jednak nie było przekleństwo. Jak się teraz okazuje, było to 

błogosławieństwo". 

 

Nigdy nie można zrezygnować z ewangelizowania, nawet jeśli wydaje się to absurdalne.  
 

Bóg bowiem może wykorzystać w niesłychany sposób naszą postawę odważniej 

życzliwości wypływającej z miłości Ducha Świętego, który w nas pragnie na wszelki 

sposób działać. 
 

Każdy w Polsce wie, kim był Rudolf Hess, komendant Auschwitz, odpowiedzialny za 

śmierć kilkuset tysięcy ludzi. Aresztowany w 1946 roku, rok później został powieszony 

po wyroku Najwyższego Trybunału Narodowego. W historii ludzkości nikt jeszcze nie 

był oskarżony o śmierć setek tysięcy ludzi. Proces R. Hessa toczył się w Warszawie od 

11 do 29 marca 1947 roku. Został skazany na karę śmierci przez powieszenie. W 

więzieniu w Wadowicach, gdzie był przetrzymywany, zwrócił się do Boga i nawrócił się. 
 

 W swojej autobiografii pisał, że dotknęło go ludzkie traktowanie przez 

polskie służby więzienne. 
 

 Prawdopodobnie sam poprosił o spowiednika, podając nazwisko kapłana, którego 

spotkał w Auschwitz, ojca Władysława Lohna. Ojciec Lohn, w 1940 roku bez 

pozwolenia, przedostał się do obozu, niosąc pomoc duchową i materialną dla 

przebywających tam kapłanów jezuickich.    

Został szybko zauważony, aresztowany i przyprowadzony do Hessa.  

Do legendarnych rozmiarów 

urosła historia św. Cecylii, 

która miała swoją wiarą i 

życzliwością nawrócić całą 

kohortę żołnierzy wysłanych, 

by ją aresztować, ale ci, 

zauroczeni jej pięknem, przyjęli 

chrześcijaństwo.  

Nie tylko szatę czy płaszcz, 

ale i urodę można 

wykorzystać do zdobycia dusz 

do nieba. 

 
Św. Cecylia - katakumby Kaliksta w Rzymie 



14 
 

Ponieważ znał perfekcyjnie język niemiecki i nosił nazwisko niemieckie, a także bez 

agresji czy tchórzostwa odpowiadał na wszystkie pytania komendanta, zaimponował 

Hessowi i ten go wypuścił, nie wiedząc, że ten gest łaski zwróci mu inną wolność po 

kilku latach. Ojciec Lohn mógł zostać rozstrzelany, ale Hess go puścił wolno, 

zapamiętując jego nazwisko. W kwietniu 1947 roku dwukrotnie ojca Lohna 

przywieziono do Hessa z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 

Wystarczyło to, by Hess, wyspowiadawszy się, złożył katolickie wyznanie wiary, 

powracając do Kościoła. Przyjął komunię świętą, po której ukląkł na środku celi i zalał 

się łzami. 
 

Czy doszłoby do tego nawrócenia i tak głębokiej skruchy, gdyby nie odwaga ojca Lohna? 
 

Jeden akt łaski mimo tysięcy morderczych wyroków uratował życie wieczne prześladowcy. 

 

Czy to odwaga, czy znajomość języka, czy piękno i urok osobisty, czy szata, czy płaszcz, czy 

też uzdrowienie, życzliwość, uśmiech, podanie ręki czy cokolwiek innego, jeśli tylko mamy 

wolę świadczenia serdecznej miłości Jezusa, wszystko może być okazją do przezwyciężenia 

zła, pragnącego tylko jednego - abyśmy byli tacy sami, czyli źli na zło. 

Tymczasem zło potrzeba zwyciężać dobrem - i chyba taki jest sens 

komentarza Jezusa odnoszącego się do prawa odwetu, który podyktował. Szata czy płaszcz to po 

prostu zwykłe rzeczy użyte do niezwykłego celu. 

 

Informacje dla Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej                                            

w drugim półroczu roku akademickiego 2016/2017 
 

1. Terminy zjazdów Studium Biblijnego: 

 

 18 lutego 2017 r.; 

 11 marca 2017 r.; 

 25 marca 2017 r.; 

 8 kwietnia 2017 r.; 

 13 maja 2017 r. – konferencja biblijna w Myczkowcach (dla chętnych); 

 20 maja 2017 r.; 

 27 maja 2017 r.; 

 17 czerwca 2017 r. – wycieczka (dla chętnych); 

 24 czerwca 2017 r. – zakończenie roku akademickiego 2016/2017. 
  

2. Tematyka wykładów w dniu 18 lutego 2017 r.: 

 

  9.00-10.30 – dr Zofia Włodarczyk: „Rośliny w Biblii”; 

 11.00-12.30 – dr Zofia Włodarczyk: „Rośliny w Biblii”.  

 

Spotkania odbywają się w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa 

Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11 a.                                                                   

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00, a kończą o godz. 13.00. 
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Samotność Pandy  -                                                             
O tym, jak pandy udają ciążę i że mielenie bambusa to metafizyczna sprawa 

 O. Adam Szustak OP   "#Jeszcze5minutek"  Stacja7.pl, ZNAK, Kraków 2016 

 

 W naszym przyglądaniu się światu przyszedł czas na spotkanie z 

absolutnie niezwykłym, fantastycznym, zupełnie nieporównywalnym z 

nikim gościem naszych minutkowych rozważań, czyli  WIELKĄ 

PANDĄ. 

 

O niej to właśnie w tym rozdziale znajdziecie kilka ciekawostek, chociaż to w sumie 

nie będą ciekawostki, bo to jest zbyt skomplikowana jednostka, żeby mówić o 

ciekawostkach. Będzie zatem pewien fakt z życia pandy, który (mam nadzieję) bardzo 

nam się w życiu przyda. 

OTÓŻ! Nie wiem, czy wiecie, że panda to bardzo wyjątkowe zwierzę. 

 

 

 

 

To, co mnie bardzo intryguje w , to po pierwsze to, że ona strasznie dużo je.           

żywi się tylko i wyłącznie pędami bambusa - takimi gałązkami bambusowymi. I 

jest w stanie zjeść dziennie do 48 kg tych bambusów, ponieważ mają one bardzo mało 

wartości odżywczych i  musi dużo ich zjeść, by się najeść. Każda waży 

mniej więcej od 75 do 115 kg. No więc ja się jakoś bardzo identyfikuję z tym 

zwierzęciem, szczególnie na tej płaszczyźnie. 

 

W życiu  są dwie niesamowicie inspirujące rzeczy. Jedna zupełnie nieistotna, a 

druga bardzo, bardzo ważna. 

Na świecie żyje mniej więcej (nie wiadomo 

dokładnie ile) od tysiąca do chyba dwóch 

tysięcy trzystu pand, co oznacza, że gatunek 

jest bliski wyginięcia. Panda ma takie 

umaszczenie (nie tylko czarno - białe), 

ponieważ dzięki temu dobrze ukrywa się w 

tych lasach , w tych dżunglach, w których 

żyje. A przypominam, że panda żyje tylko w 

Chinach. 
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 Pierwsza z nich: samice , szczególnie te, które mieszkają w ZOO, potrafią 

udawać, że są w ciąży. 

 

 
 

 

Drugi fakt  z życia , ten ważniejszy, to coś, co mnie absolutnie w tych 

zwierzętach zaskakuje.  

Otóż!  są zwierzętami niezwykle samotnymi. nie żyją w parach, ani w 

stadach, ani w jakichś grupach. Nawet jeżeli czasem widzicie na zdjęciach grupy 

, jakieś pandy razem, to wiedzcie, że są to bardzo wyjątkowe momenty. 

oczywiście spotykają się na przykład wtedy, gdy mają gody, kiedy się rozmnażają.  

I potem, gdy mama wychowuje małe, to też przebywają razem.  

(A tak nawiasem mówiąc: jest taki genialny filmik na You Tubie, w którym mała 

kicha. Siedzi ze swoją mamą i robi taki kich, że ta mama się bardzo wystrasza. To 

jest super, obejrzyjcie sobie!) 

 

No właśnie, ale mimo, że czasem można je zobaczyć razem na zdjęciach, to na co 

dzień żyją osobno. To są ogromni samotnicy.  

 

To znaczy, że są w stanie wytworzyć taki sposób działania 

swojego organizmu, pobudzić specjalne enzymy, by 

wytworzyły powłoki wokół brzucha. Ludzie, którzy takie 

pandy obserwują, są przekonani, że one są w ciąży. Dlaczego 

tak robią? Ponieważ pandy się zorientowały, że gdy któraś z 

ich koleżanek była w ciąży, to dawano jej wtedy lepsze 

warunki, np. klimatyzowane pomieszczenia, lepsze jedzenie, 

dużo więcej pędów bambusa i tak dalej. Po prostu wyczaiły, że 

jak tylko będą udawały, że są w ciąży, to będą mieć lepsze 

życie. Naprawdę bardzo lubię te zwierzątka za to, że są takie 

bystre. 
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 zasadniczo całe życie spędza sama. 
 

 Ona więc funkcjonuje tak, że chyba łącznie 12 godzin dziennie je, przeżuwa te pędy 

bambusa i po prostu siedzi sobie sama, myśli sobie sama i całe życie spędza sama. 

 

 I właśnie chciałbym, żeby ten fakt był dla nas pewnego rodzaju 

wyznacznikiem. 

 

OTÓŻ! Tu nie chodzi o coś smutnego. tu nie chodzi o to, że  ma być 

jakimś patronem dla wszystkich, którzy są samotni. Nie w tym rzecz! 

Od początku tej książki zajmujemy się różnego rodzaju patrzeniem na rzeczywistość, 

na to, jak jeszcze naprawiać różne rzeczy w naszym sercu, ale jest dziś dla nas 

swoistym memento.  

Bo nie można zapomnieć o jednym i najważniejszym:  

 

że te wszystkie ciekawostki mają nas doprowadzić 

do spotkania z Panem. 

 

To znaczy, że potrzebujemy pewnej samotności, pewnego wejścia w ukrycie, 

pewnego schowania się w gałęziach, tak jak wielka , i tam poszukiwania Pana 

Boga. Bardzo mi się podoba ten obraz , która w samotności przez prawie 12 godzin 

dziennie przeżuwa te pędy bambusa. Jeżeli pęd bambusa to jest Słowo Boże, jeżeli tak to 

sobie wyobrazimy, to po prostu 12 godzin dziennie przeżuwa Słowo, Ona spotyka 

się z Bogiem i przeżuwa Jego obecność. 

Chciałbym bardzo zaprosić Cię do tego, żebyś o tym nie zapomniał. Nie tylko 

dzisiaj, ale w ogóle w całym Twoim życiu, byś nie zapomniał o 

poszukiwaniu Pana Boga w pewnej samotności, w takim 

ukryciu. 
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Chciałbym, aby w szukaniu tej samotności z Panem Bogiem towarzyszył Ci fragment 

z Pisma Świętego, cytat z Ewangelii świętego Mateusza, gdzie Pan Jezus opowiada o 

poście, modlitwie i jałmużnie. Jezus mówi: Kiedy chcesz się modlić, to wejdź do 

swojej izdebki, zamknij drzwi i tam, w ukryciu, módl się.  
 

Bo jak komentuje Pan Jezus: "Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 

odda tobie" (Mt 6,6) 
 

To jest bardzo piękny obraz. Oczywiście nie chodzi tu o zamykanie się w komórce 

czy w pokoju, tylko o to, że potrzebujesz pewnego wyciszenia, oddalenia, 

spotkania z Panem,  aby żyć. 

 

Nawet jeśli samotność, o której mówię, jest czymś, co Ci teraz doskwiera, czymś, 

czego nie wybrałeś, czy wybrałaś, tylko czymś, co Cię po prostu boli, to mimo to 

wykorzystaj tę samotność nie tylko w negatywny sposób. Nie proś: Panie Boże, zabierz 

mi to. tylko dostrzeż, że ta samotność może być okazją, żebyś (tak jak ) przez cały 

dzień przebywał z Bogiem. Żebyś cały dzień szukał relacji z Nim. 

Jeśli nie ma w Twoim życiu samotności, jeśli jest za dużo ludzi, relacji, mnóstwo się 

dzieje, to tym bardziej poszukaj takiej przestrzeni w Twoim planie dnia, takiego czasu, 

kiedy zostaniesz z Panem sam na sam. 

Żeby się bowiem nawracać, coś zmieniać, uczyć się patrzeć, myśleć i tak dalej, 

potrzebujemy po prostu samotnego, cichego ukrytego spotkania  Panem Bogiem.                       

Wtedy Pan nam odda w ukryciu.  
 

Zauważyliście to?   PAN ... NAM ... DA.   Pan-da. 
 

Takie jest imię mojej . Panda, która żyje samotnie, wie, że "Pan jej da".  

I właśnie dlatego często odwołuję się do Pandy. Ona ma nam nieustannie 

przypominać, że potrzebujemy bliskości z Bogiem. potrzebujemy samotności z Nim.  
 

Panda, która żyje samotnie,  wie, że "Pan jej da". 
      

 A zatem pamiętaj o byciu jak . 


