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      Gdy brat twój zgrzeszy <przeciw tobie>, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię 

usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo 

dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa.  Jeśli i tych 

nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak 

poganin i celnik!  

     Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie 

związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane                       

w niebie.  

    Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś 

prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest                              

w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem 

pośród nich. 

 

Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 
 

Brat, który grzeszy (Mt 18,15 - 20) 
 

 

ST: Kpł 19,17; Pwt 19,15; Syr 19,13; 28,4 

NT: Mt 16,19 II J 15,7; 20,23; 1 Kor 5,1-13; Ga 6,1; 1 Tm 5,19 

KKK: obecność Chrystusa, 1373 

Lekcjonarz: za Kościół; o uproszenie miłości; w czasie soboru, synodu; za 

zgromadzenie o charakterze duchowym lub duszpasterskim 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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[18,15-17] 

W tym fragmencie kontynuowany jest wątek z wersetów 10-14, gdzie uczniowie 

zostali wezwani do naśladowania troski Boga o swój lud poprzez poszukiwanie tych, 

którzy się zagubili. 

Tutaj Jezus ustanawia trzyetapowy proces, według którego należy postępować                   

z tymi ze wspólnoty, którzy ciężko grzeszą, tak by powstrzymać ich przed upartym 

trwaniem w braku skruchy. 

Założenie, że ów brat lub siostra bez interwencji ze strony innych mogą być 

niezdolni do powrotu (18,15) oraz zakres zaangażowania wspólnoty na tych trzech 

etapach wskazują, że zasady te dotyczą nie małych spraw, lecz ciężkich grzechów. 

1. Upomnienie braterskie. Najpierw należy poruszyć daną sprawę ze 

współbratem na osobności. Greckie słowo przetłumaczone tu jako upomnij go 

znaczy "odsłonić" albo "odkryć"
1
. Nie określa ono ostrej reprymendy, lecz akt 

miłości, mający pomóc drugiej osobie zaznaczyć jej przewinę.  

      Zwrot jeśli cię usłucha oznacza, że dana osoba weźmie sobie do serca 

upomnienie i odczuje skruchę. Jeśli tak się stanie, pozyskasz swego brata, co 

oznacza, iż coś cennego - współbrat w wierze - zostanie odzyskane.  

      To odzwierciedla obraz pasterza radującego się z odnalezienia zaginionej 

owcy (18,14). Z kolei użycie tu słowa "brat" podkreśla, że nawet ci 

chrześcijanie, którzy grzeszą przeciw nam, nie są wrogami, lecz, ostatecznie, 

braćmi i siostrami w Chrystusie oraz członkami Jego rodziny uczniów                   

(12,46-50). 

 

2. Świadkowie: Jeśli pierwszy etap nie przyniesie skutków, weź z sobą jeszcze 

jednego albo dwóch.  

     To odbicie zasady odwoływania się do wielu świadków, zawartej w Pwt 

19,15: " Nie przyjmie się zeznania jednego świadka przeciwko nikomu, w żadnym 

przestępstwie i w żadnej zbrodni. Lecz każda popełniona zbrodnia musi być 

potwierdzona zeznaniem dwu lub trzech świadków.", którą cytuje Jezus. 

      Nie jest jasne, czy ci ludzie mają być świadkami, którzy widzieli dokonaną 

przewinę, czy też służyć jako świadkowie upomnienia i reakcji grzesznika na 

nie.  

      Niezależnie od tego, o który z przypadków tu chodzi, zaangażowanie               

w ten proces świadków ma pomóc lepiej uświadomić grzesznikowi, jak 

poważna jest jego sytuacja oraz doprowadzić go do skruchy. 

 

                                                           
1
 Czasownik ten ma takie kontekstualne znaczenie w J 3,20 oraz Ef 5,11.13 - przyp. red. nauk. 



3.  Kościół: Jednak jeśli brat czy siostra wciąż nie chce się nawrócić, donieś 

Kościołowi.  

     Mateusz używa słowa "Kościół" (ekklesia) jedynie w dwóch wersetach: 

tutaj i w 16,18. W 16,18 Jezus mówi o Kościele powszechnym ("Kościół 

mój"), nad którym władzę ma Piotr, podczas gdy tutaj chodzi o Kościół 

lokalny. 

     Dyscyplinarne zaangażowanie Kościoła służy celowi duszpasterskiemu: 

pomocy uczniowi w jego wysiłkach pojednania z grzesznikiem. 

Jeśli jednak grzesznik odmówi posłuchania Kościoła, ma być wyłączony ze 

wspólnoty i traktowany jak poganin i celnik, którzy byli postrzegani jako 

pozostający poza przymierzem i z którymi nie utożsamiali się zachowujący 

Prawo Żydzi. 

Lecz podobnie jak na pierwszym i drugim etapie, nawet to najbardziej surowe 

działanie ma cel duszpasterski: obudzenie grzesznika przez pokazanie mu, że 

jego czyny postawiły go poza wspólnotą wiernych. Czyni się tak w nadziei, że 

osoba ta zostanie przez to pociągnięta do skruchy i pojednania (por.                              

1 Kor 5,1-5: " Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej 

rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną 

swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto 

spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś nieobecny 

wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakby był wśród was, sprawcę 

owego przestępstwa.  Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w 

łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi 

na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa.") 

[18,18] 

W starożytnym judaizmie pojęcia wiązania i rozwiązywania kojarzone były                   

z władzą nauczania oraz udzielania przebaczenia grzechów lub jego odmawiania. 

Co istotne w kontekście tego fragmentu, terminy te oznaczały też sądową władzę 

włączania lub wyłączania ludzi ze wspólnoty wiernych (zob. Tło biblijne - Mt 16, 19). 

Podczas gdy w wersecie 16,19 władza ta została dana tylko Piotrowi, teraz 

przyznana zostaje uczniom jako całej grupie. W tym kontekście odnosi się ona do 

ich władzy podejmowania decyzji co do statusu zatwardziałych grzeszników we 

wspólnocie chrześcijańskiej. 

Jezus zauważa, że taka decyzja, podjęta przez wyznaczonych przez Niego 

przywódców na ziemi, ma za sobą autorytet nieba. 

[18,19-20] 

Jeżeli dwóch z was (...) zgodnie o coś prosić będzie: ponieważ zdanie to pada                 

w kontekście  

 poszukiwania zaginionych (18,10-14),  



 doprowadzania grzesznika do pojednania (18,15-16) oraz  

 władzy Kościoła do wykluczania zatwardziałych grzeszników ze wspólnoty 

(18,17-18),  

słowa mówiące tutaj o wspólnej modlitwie dwóch braci odnoszą się zwłaszcza do 

wysłuchiwania przez Pana modlitw za błądzących braci lub siostry oraz próśb                         

o wskazówki co do tego, jak się o tych grzeszników troszczyć. 

Jak zauważa Nolland, "za wiązaniem i rozwiązywaniem z wersetu 18 stoi modlitwa 

z wersetu 19"
2
. 

 

Ten związany z prawem  motyw kontynuowany jest w Jezusowych słowach                      

o dwóch albo trzech zebranych w imię moje. Gdy uczniowie Chrystusa zbierają się 

na modlitwę, modlą się w Jego imię i jest On wśród nich obecny. 

W swej istocie  

modlitwa uczniów staje się modlitwą Jezusa, na którą odpowie Ojciec. 

To nauczanie może odzwierciedlać przekonanie wyrażone później w tradycji 

rabinicznej, według którego gdy dwóch Żydów zasiada razem do dyskusji o Prawie, 

wówczas zamieszkuje między nimi obecność Boża
3
. 

Uczniowie jednak gromadzą się nie wokół Tory, lecz w imię Jezusa i to Jezus staje 

się nową obecnością Bożą wśród nich zamieszkującą. 

Ci, którzy gromadzą się w Jego imię, odkryją, że tam jestem pośród nich. 

Obecność Chrystusa pośród Jego wyznawców przywołuje na myśl Jego tytuł 

Emmanuela (oznaczający "Bóg jest z nami"), nadany mu w 1,23 oraz jest 

zapowiedzią Jego obietnicy, że pozostanie z uczniami do końca czasów (28,20). 

 

I czytanie :  Ez 33, 7–9 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

 Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc                         

z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu.  Jeśli do występnego powiem: 

Występny musi umrzeć - a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi - to 

on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę 

ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on 

jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją 

duszę.  

                                                           
2
 J. Nolland, The Gospel of Matthew, s. 749 

3
 M. Avot, 3,2. 



 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Teodoret z Cyru
4
 

 

Odpowiedzialność proroka 

 „Ciebie, synu człowieczy, dałem za strażnika domu Izraela. Będziesz słuchał 

mojej mowy i zachowasz ją ode mnie”.  

To, co zwykł czynić strażnik – mówi – to jest obserwować wrogów, to masz czynić i 

ty, proroku, i to co Ja mówię, masz jak najszybciej oznajmiać.  

„Gdy więc Ja powiem grzesznikowi: «Grzeszniku, umrzesz śmiercią», a ty 

powiesz grzesznikowi, by wystrzegał się bezbożności i powrócił na swoją drogę, 

aby żył, to grzesznik umrze w swojej bezbożności, ale krwi jego będę wymagał                 

z twojej ręki”.  

Jeśli więc – mówi – kogoś skażę na śmierć, a ty nie oznajmisz mu o wydanym na 

niego wyroku, aby ją pokutą od siebie odwrócił, ów znajdzie godzien swego życia 

koniec, ale na ciebie nałożę karę za jego zgubę.  

Jeśli zaś ty – mówi – powiesz żyjącemu bezbożnie wszystko, co ja zdecydowałem, o 

on twoimi słowami pogardzi i pozostanie w grzechu, on oczywiście poniesie słuszną 

karę, ale ty będziesz wolny od kary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Teodoret z Cyru (ok. 390 – ok. 466). Pisarz grecki. Biskup Cyru, jeden z wielkich teologów                      

i najbardziej wszechstronnych pisarzy V w. Zwolennik Szkoły Antiocheńskiej, został potępiony na 

„synodzie zbójeckim” w Efezie (449 r.), zrehabilitowany na Soborze Chalcedońskim (451 r.), a 

fragmenty jego dzieł potępiono w sporze o tzw. „trzy rozdziały” (VI w.). Zostawił wiele ważnych 

dzieł z różnych dziedzin, m.in. ważne komentarze do Pisma św. ST i NT. 



   Św. Cezary z Arles
5
 

 

Biskupi - stróże 

 

Dlatego bowiem biskupów nazywamy stróżami [speculatores], ponieważ postawieni 

są na wyższym stanowisku, jakby na szczycie zamku, czyli Kościoła, i postawieni przy 

ołtarzu powołani ze społeczności jakby z pola Pańskiego, to jest z całego Kościoła.  

Powinni być zatroskani i strzec nie tylko szerokich placów przed bramami, 

mianowicie nie opuścić zbawiennym głoszeniem Słowa Bożego do grzechów 

głównych, ale także zamknąć tylne bramki i małe szparki, czyli grzechy lekkie, które się 

wślizgują codziennie; muszą również upominać, aby się ciągle z nich oczyszczać 

postami, jałmużnymi i modlitwami oraz że trzeba się ich wystrzegać.  

A jako najgorliwsi wychowawcy dusz na wzór ziemskich plantatorów winnic 

powinni z wysokiego stanowiska pilnie doglądać winnicy Pańskiej i ciągle bronić jej 

przed duchowymi drapieżnikami lub jakby natrętnymi ptakami i nieczystymi 

zwierzętami.  

Jeśli oburzamy się, gdy nasi pracownicy winnicy jedzą i piją w winnicy i żyją                     

z winnicy oraz śpią tam tak długo, jak chcą, a powierzonej sobie winnicy nie bronią ani 

czuwaniem, ani wołaniem, ani też odstraszaniem, to jak możemy sądzić, że podobamy 

się Panu, gdy nie strzeżemy owczarni Pana Boga naszego i duchowej winnicy?  

Jak możemy podobać się Panu, jeśli nie usiłujemy z największą starannością głosić 

kazania, upominać, karcić, jak już powiedzieliśmy ochraniać ją przed najohydniejszymi 

bestiami i drapieżnymi ptakami, czyli przed diabłem i jego aniołami?  

Trzeba się przeto obawiać, aby owe twarde upomnienia przez proroka nie zostały 

skierowane przeciw nam: „Psy nieme, co szczekać nie potrafią”. Albowiem 

szczekaniem psów i laską pasterską należy odstraszać wściekłość wilków 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Cezary z Arles, św. (+ 543). Pisarz łaciński. Był wybitnym duszpasterzem i organizatorem 

życia religijnego w Galii (zwoływał synody, organizował życie zakonne). Był świetnym 

kaznodzieją ludowym, a jego kazania dają dobry obraz życia religijnego w Galii, w VI w 



   Św. Grzegorz Wielki
6
 

 

Gdy wrócimy z pustymi rękoma 

 

Przywołajmy przed nasze oczy ów dzień wielkiej surowości, w którym Sędzia 

przybędzie i rozliczy się ze swymi sługami, którym zawierzył talenty.  

Oto widziany będzie w straszliwym majestacie pośród chórów aniołów oraz 

archaniołów. Na tę tak wielką próbę przywiodą ogromną rzeszę wszystkich wybranych         

i odrzuconych, i okazane zostanie, co każdy uczynił.  

 Tam pojawi się Piotr z nawróconą Judeą, którą za sobą pociągnął.  

 Tam Paweł, nawrócony – by tak rzec – świat prowadząc.  

 Tam Andrzej nawróconą Achaję,  

 Jan – Azję,  

 Tomasz – Indie przed oblicze swego Króla powiodą.  

 Tam się pojawią z dorobkiem dusz wszyscy przewodnicy trzody Pańskiej, 

którzy swoim świętym przepowiadaniem pociągają za sobą do Boga poddaną 

sobie trzodę.  

Kiedy więc tylu pasterzy wraz ze swymi trzodami przybędzie przed oczy Wiecznego 

Pasterza, co przyjdzie powiedzieć nam nędznym, którzy po pracy wracamy do naszego 

Pana z pustymi rękami; którzy posiedliśmy imię pasterzy, a owiec, jakie z naszego 

chowu winni byśmy pokazać, nie posiadamy?  

Tu nas nazwano pasterzami, a tam trzody nie prowadzimy.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Grzegorz Wielki, św. (+ 604). Pisarz łaciński. Wielki papież przełomu starożytności                                  

i średniowiecza i wielki nauczyciel Europy, autor listów, podręcznika dla kapłanów, komentarzy do 

Księgi Hioba i Ezechiela, komentarzy do Ewangelii niedzielnych, listów i sławnych Dialogów, wśród 

których znajduje się żywot św. Benedykta. 

 



Ja, Pan, jestem święty 

Bóg święty i bliski 
 

 

 

 

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów! – głosimy na każdej Mszy świętej, 

wyśpiewujemy w licznych pieśniach. Ten hymn chwały jest nam tak dobrze znany, że 

często nawet się nad nim nie zatrzymujemy.  

Pochylmy się dziś nad tym, co głosi, i zastanówmy się, co to znaczy, że Bóg jest 

święty? Sanctus (z łacińskiego: „święty”) to starożytny hymn, głęboko zakorzeniony               

w dziedzictwie żydowskich nabożeństw i stamtąd przejęty przez chrześcijańską 

tradycję.  

Wraz z naszymi żydowskim braćmi i siostrami wierzymy, że śpiewając go łączymy 

się ze wszystkimi aniołami w niebie, sławiącymi świętość i chwałę naszego Boga.                 

Ale Sanctus jest jeszcze starszy niż żydowskie nabożeństwo synagogalne, bowiem 

pochodzi z wizji proroka Izajasza, która miała miejsce w VIII wieku przed Chrystusem. 

Pewnego dnia podczas modlitwy w świątyni Izajasz ujrzał coś, czego nigdy nie 

spodziewał się zobaczyć: wizję samego Boga.  



W obłoku kadzidlanego dymu zobaczył Pana na tronie chwały otoczonego aniołami, 

którzy wołali: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów” (Iz 6,3). Cześć oddawana 

przez aniołów miała taką moc, że zadrżały fundamenty świątyni. Ta wizja zmieniła 

życie Izajasza.  

Widząc „inność” Boga, Jego moc i majestat, oniemiał, a wobec Jego świętości 

poczuł się „zgubiony”. Uświadomił sobie, że jest „mężem o nieczystych wargach”                    

i mieszka „pośród ludu o nieczystych wargach” (Iz 6,6).  

Jednak ten święty Bóg okazał się również Bogiem miłosiernym. Posłał serafina, aby 

oczyścił Izajasza z jego grzechów. Doświadczenie to było tak poruszające, że kiedy Bóg 

zapytał: „Kogo mam posłać?”, Izajasz z zapałem odpowiedział: „Oto ja, poślij mnie!” 

(Iz 6,8).  

Wizja Izajasza odsłania nam wielką tajemnicę świętego Boga, który chce wejść                   

w relację z człowiekiem, chociaż jest on istotą grzeszną. To tajemnica świętego Boga, 

który oczyszcza swój lud z grzechu, aby i on mógł stać się święty, i posyła go do świata, 

aby głosił Jego świętość wszystkim, którzy zechcą słuchać.  

Zapraszamy zatem do podjęcia refleksji nad świętością. Najpierw przyjrzymy się 

temu, w jaki sposób definiuje świętość Pismo Święte, a następnie, w drugim i trzecim 

artykule, oddamy głos papieżowi Franciszkowi, który ukaże nam, jak wygląda świętość 

w dzisiejszych czasach.  

▌ BÓG JEST ŚWIĘTY  

Słowo „święty” jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa kadosz, które oznacza 

„odcięty” lub „oddzielony” od rzeczy użytku codziennego.  

Kiedy więc mówimy, że Bóg jest święty, znaczy to, że jest On „oddzielony”, czyli 

inny od nas i od wszystkiego, co istnieje. Tak bardzo przewyższa nas doskonałością, 

mocą i chwałą, że godzien jest, aby oddawać Mu cześć i wywyższać Go ponad 

wszystko inne.  

Przyznajmy, że nieczęsto zdarza nam się myśleć o świętości Boga, a kiedy już to 

czynimy, może nas to wprawić w zakłopotanie. Łatwiej nam myśleć o świętych 

ludziach, o konkretnych kanonizowanych świętych. Ale świętość Boga nieskończenie 

przewyższa nawet największą ludzką świętość. Jego świętość wykracza poza nasze 

najwyższe standardy, ponieważ to On jest standardem.  

 W ciągu całej starotestamentowej historii Bóg objawiał się jako święty.  

Przemawiając do Mojżesza z płonącego krzewu, polecił mu zdjąć sandały, ponieważ 

w Jego bliskości nawet ziemia była święta (Wj 3,5).  

Ludowi Izraela nie wolno było dotykać góry, na której Bóg się objawiał, ze względu 

na Jego świętość (Wj 19,21).  



A twarz Mojżesza po spotkaniu z Bogiem na górze Synaj pałała takim blaskiem, że 

musiał ją zasłaniać, aby nie przerażać ludzi (Wj 34,19-20).  

Miłość Boga jest święta – On pragnie dla swojego ludu jedynie dobra. Jego wierność 

jest święta – On nigdy swojego ludu nie porzuci. Nawet Jego wyroki są święte – 

wyrażają Jego pragnienie, by zachować, strzec i uzdrawiać lud.  

Bóg nie jest w stanie tolerować niczego, co poniża lub niszczy lud, który powołał do 

istnienia. A jednak ten święty i „inny” Bóg zdecydował się zstąpić na ziemię i żyć jako 

człowiek pośród ludzi. Jezus, będący „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15), 

upodobnił się do nas, aby objawić nam świętość Boga i wskazać drogę do świętości.  

▌ JEZUS JEST ŚWIĘTY  

Świętość Jezusa jest niepowtarzalna. Góra zawdzięczała swoją świętość obecności 

Boga, podobnie jak blask na twarzy Mojżesza był jej odbiciem, natomiast Jezus jest 

święty sam z siebie.  

On nie tylko odzwierciedla świętość Boga, ale jest święty – Święty Boży.  

Wielu ludzi nie rozpoznało świętości Jezusa, ale niektórzy tak.  

 Jan Chrzciciel wzbraniał się przed ochrzczeniem Jezusa, ponieważ wiedział, 

że nie jest godzien rozwiązać Mu rzemyka u sandałów, a co dopiero Go 

chrzcić (Mt 3,13; J 1,26-27).  

 Nawet duchy nieczyste widziały świętość Jezusa. Przerażone Jego obecnością, 

uciekały od Niego, wyznając, że jest „Świętym Bożym” (Łk 4,33-35).  

Świętość Jezusa objawiała się we wszystkim, co czynił. Jego cuda i uzdrowienia, 

nauczanie i akty miłosierdzia na każdym kroku ukazywały Jego boskość i królowanie 

nad ludźmi.  

Na górze Tabor podczas przemienienia wielkość Jego majestatu odebrała niemal 

mowę Piotrowi, Jakubowi i Janowi (Mk 9,1-9). I choć wielu Jego uczniów odeszło, to 

ci, którzy pozostali, uczynili to ze względu na Jego świętość.  

„A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym” – wyznał Piotr                     

(J 6,69). Pierwsi wierzący, którzy rozpoznali świętość Jezusa, uświadomili sobie coś 

jeszcze innego – swoją własną grzeszność. Po cudownym połowie ryb Piotr „przypadł 

Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny»”                                 

(Łk 5,8).  

I podobnie jak w przypadku Izajasza, Jezus w najmniejszym stopniu nie zraził się 

grzesznością Piotra. Ukoił natomiast jego lęki i oznajmił mu, że odtąd będzie łowił 

ludzi (Łk 5,10). A Piotr, jak kiedyś Izajasz, pozostawił wszystko i poszedł za Nim. 

Jednak najpełniej Jezus ukazał swoją świętość, gdy oddał za nas swoje życie.  



„Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie” (J 17,19) – powiedział w noc 

przed swoją śmiercią. Tak bardzo pragnął, abyśmy byli święci, że nie zawahał się przed 

niczym, nawet przed oddaniem własnego życia.  

▌ JEZUS DZIŚ CZYNI NAS ŚWIĘTYMI  

Od czasów Mojżesza aż po dziś dzień Bóg wzywa swój lud – czyli nas wszystkich – 

do świętości. Wybrał nas spośród innych i zawarł z nami przymierze, abyśmy stali się 

błogosławieństwem dla otaczającego nas świata.  

Kiedyś Boża obecność rozświetliła oblicze Mojżesza, dziś nadaje ona autentyczną 

godność i świętość nam wszystkim, którzy należymy do Jego ludu. Jednak to, czy 

przyjmiemy Boże wezwanie do świętości, zależy od nas. Każdy z nas potrzebuje 

usłyszeć skierowane do siebie słowo Boga:  

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2).  

Może uważasz, że świętość jest dla ciebie zbyt trudna do osiągnięcia. I masz 

absolutną rację! A 

le w Chrystusie Jezusie Bóg może cię uświęcić. Zresztą dokładnie po to Jezus 

przyszedł na ziemię.  

List do Hebrajczyków mówi nam, że śmierć Jezusa na krzyżu ma moc obmyć nas                 

z grzechów, oczyścić nasze sumienia i uczynić nas świętymi (Hbr 9,26; 13,12; 9,14).  

Wiemy jednak, że nie dzieje się to automatycznie. To prawda, że przez chrzest 

zostaliśmy oczyszczeni z grzechu pierworodnego, a świętość Jezusa stała się naszą 

świętością (1 Kor 1,30). Od nas jednak zależy, czy zdecydujemy się prowadzić święte 

życie w wierze.  

▌ UŚWIĘCANI PRZEZ DUCHA  

Jezus wie, jak trudne jest dla nas wezwanie do świętości. Grzech zawsze jest 

atrakcyjny i ma potężną moc przyciągania, a szatan posługując się kłamstwem wmawia 

nam, że zło nie jest złem. Dlatego właśnie Jezus posłał do naszych serc Ducha 

Świętego.  

Dzięki Duchowi możemy znaleźć w sobie moc do mówienia „nie” grzechowi, a 

„tak” Bogu. Dzięki Duchowi możemy słyszeć głos Boga i doświadczać Jego obecności. 

A co najważniejsze, Duch daje nam głębokie przekonanie, że jesteśmy synami                             

i córkami Boga.  

Pomyśl tylko – możesz wejść w jeszcze bliższą relację z Bogiem niż nawet Mojżesz     

i Izajasz! Jesteś Jego dzieckiem. On napełnia cię swoją świętością i miłością. A to 

znaczy, że możesz nieustannie pić ze źródła Jego łaski.  



Przykładem współpracy z Duchem Świętym i wzrastania w świętości są dla nas 

pierwsi chrześcijanie. Zdawali oni sobie sprawę, że nie są doskonali. Podobnie jak my, 

mieli swoje wady i słabości. Pozwolili się jednak przemienić. Duch Święty dał im nową 

tożsamość i nową zdolność do świętości, aby dzień po dniu podejmowali wysiłek 

stawania się coraz bardziej „królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem 

Bogu na własność przeznaczonym” (1 P 2,9). Jak to czynili?  

Trwając „w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie” 

(Dz 2,42). 

Także w XXI wieku droga do świętości pozostaje ta sama.  

Uświęcamy się  

 poświęcając czas lekturze słowa Bożego,  

 spotykając się z Jezusem w Eucharystii,  

 szukając obecności Boga na modlitwie i  

 trwając we wspólnocie poprzez wzajemną miłość.  

 

Papież Franciszek w adhortacji Gaudete et exsultate pisze właśnie o tym – o 

powołaniu do świętości we współczesnym świecie i o tym, jak w naszej codzienności 

możemy realizować to powołanie.  

Chcemy się wczytać w jego słowa i przeanalizować je w kolejnych dwóch 

artykułach.  

Łaciński tytuł adhortacji oznacza dosłownie: „Cieszcie się i radujcie”.  

Te słowa zawarte w Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5,12) wypowiada Jezus do 

ludzi, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego osobę i naukę. Pan 

oczekuje od nas, że powierzymy Mu wszystko, a w zamian oferuje życie prawdziwe i 

szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni.  

Chce, abyśmy byli świętymi i oczekuje, że nie zadowolimy się życiem przeciętnym, 

rozwodnionym, pustym. Obyśmy nigdy nie zapominali, że jesteśmy ludem świętym, 

zjednoczonym ze świętym Bogiem.  

Obyśmy nie zapominali, że naszym przeznaczeniem jest dołączenie do aniołów i 

świętych w niebie, którzy wznoszą ku Bogu nieustanny hymn chwały: 

 „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący” (Ap 4,8). ▐ 


