
     

 XXV Niedziela zwykła  22   IX   2019 
 

(Łk 16, 1- 13:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed 

nim, że trwoni jego majątek. (2) Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj 

sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. (3) Na to rządca rzekł sam do 

siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się 

wstydzę. (4) Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z 

zarządu. (5) Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile 

jesteś winien mojemu panu? (6) Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje 

zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. (7) Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś 

winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: 

osiemdziesiąt. (8) Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. 

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi 

sobie niż synowie światłości. (9) Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół 

niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych 

przybytków. (10) Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w 

drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. (11) Jeśli więc w zarządzie 

niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? (12) Jeśli 

w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? (13) żaden sługa 

nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo 

z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. 
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 Św. Brunon z Segni 

 

Nieuczciwy włodarz 
 

 

Słowa Ewangelii o nieuczciwym włodarzu wedle sensu wyrazowego są jasne i nie trzeba 

ich szczegółowo wyjaśniać. 

Niech jednak sam Pan powie, w jakim celu dał tę przypowieść. „Bo – jak mówi – 

synowie tego świata są roztropniejsi od synów światła w swoim pokoleniu” (Łk 16, 

8nn).  

Pan nie chwali bynajmniej niegodziwości włodarza, lecz jego roztropność. Nie pochwala 

go za oszustwo, którego dokonał, ale za umiejętność zatroszczenia się o przyszłość.  

Nie wiedząc bowiem, jak ma żyć, bo nie miał sił kopać, a wstydził się żebrać, znalazł 

sobie osobliwą obronę: on, który najpierw marnował dobra Pana, na końcu popełniał 

również i oszustwa.  

Pan chwali go więc nie z powodu jakiejś jego dobroci, lecz za spryt i przebiegłość, bo 

ten, który dóbr pańskich nie mógł już zdobywać oszustwem, wyciągał je przez ich ukrycie i 

schowanie. Tę roztropność nie tylko pan włodarza, ale i Pan wszechrzeczy zdaje się gorąco 

pochwalać, gdy mówi: „Bo synowie tego świata są roztropniejsi od synów światła w 

swoim pokoleniu”.  

Są roztropniejsi w złym, jak oni w dobrym. Zaledwie bowiem znajdziesz jakiegoś 

świętego, który by miał taką roztropność w zdobywaniu dóbr wiecznych, jak ci przebiegłość 

w zdobywaniu dóbr doczesnych i przemijających. Dla nich to czuwają dniem i nocą, 

pracują, męczą się i przez oszustwa, grabieże, kradzieże, zdrady, fałszywe przysięgi, mordy 

i tym podobne rzeczy nie przestają gromadzić tych bogactw. A w końcu któż zdoła 

opowiedzieć, jaką roztropność i przebiegłość mają synowie tego świata we wzajemnym 

oszukiwaniu się? Niech słuchają przeto synowie światła i niech się rumienią, że synowie 

tego świata ich zwyciężyli. A to dlatego zostało napisane, aby słuchając, stali się 

roztropniejszymi, a nie po to, aby naśladując włodarza oszukiwali w czymkolwiek albo 

czynili niesprawiedliwość. 

Dlatego też dodano: „A ja wam mówię: czyńcie sobie przyjaciół z mamony 

niesprawiedliwości”, byle nie w ten sposób, jak to czynił włodarz niegodziwości, to jest nie 

kradnąc cudzego, lecz rozdając swoje.  

Wszystkie bowiem bogactwa są niegodziwe, które są przetrzymywane przez skąpstwo 

lub które nie są wydawane sprawiedliwie; szkodzą ich panom.  



Wtedy zaś wydajesz je w sposób słuszny, gdy zachowujesz dla siebie tylko tyle, ile ci 

wystarcza, a resztę rozdajesz potrzebującym. Dlatego mówi apostoł: „Albowiem nie żeby 

innym była ulga, wam zaś utrapienie, ale według równości. W obecnym czasie niech 

waszą obfitość wypełni ich niedostatek, aby też ich obfitość była uzupełnieniem 

waszego niedostatku” (2 Kor 8, 13n). Z tego jasno wynika, że nie jesteśmy zobowiązani 

dawać tego, co jest nam konieczne, lecz to, czego mamy w nadmiarze. Nie chce bowiem 

apostoł, abyśmy byli rozrzutni w dawaniu tak, aby później cierpieć niedostatek. 

Tak więc bogactwo, które samo przez się jest niegodziwe, jeśli się je tak rozdziela, daje 

nam wiecznych przyjaciół i wieczne mieszkania. Same bowiem z siebie bogactwa są 

niegodziwe, bo o ile się ich nie rozdziela, nie są sprawiedliwe; a gdy się je rozdzieli, już ich 

nie ma. Są więc niegodziwe, jak długo istnieją; nie można natomiast  nazwać bogactwami 

tego, co nie jest już zbyteczne, ale używa się na sprawy konieczne. Tak więc gdy odejmiesz 

ich zbyteczność, odejmiesz ich niegodziwość. 

Dalej następuje: „Kto jest wierny w najmniejszej rzeczy, pozostaje wierny                            

i w większej, a kto w małym jest niesprawiedliwy i w większym jest niesprawiedliwy”.                 

Tu zaś jest mowa w szczególny sposób o apostołach, a przez nich i o tych, którzy rządzą w 

Kościele.  

I dlatego na początku dzisiejszej perykopy jest mowa o tym, że Chrystus powiedział to 

swoim uczniom. Ważniejsze bowiem sprawy w Kościele nie powinny być powierzane tym, 

którzy w życiu prywatnym nie są wierni, a w tych niewielkich rzeczach, które mieli, nie 

okazali czynów dobroci i miłosierdzia. Natomiast nie powinniśmy wątpić, że na 

kierowniczych stanowiskach będą wiernymi ci, o których wiemy, że z rzeczy niewielkich, 

jakie posiadali, chętnie wspomagali innych.  

Stąd też apostoł zaleca biskupom, aby nie byli chciwi ani nie gonili za szpetnym 

zyskiem. Dlatego też należy bardzo pilnie rozważać przy wyborze przełożonego, jakim był 

w rzeczach drobnych i czy był pobożny i miłosierny; bo ci, którzy w rzeczach drobnych nie 

są wierni, nie będą też wierni i w wielkich. 

Dodano więc: „Jeśli tedy w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, kto wam 

powierzy prawdziwe dobra?”  

Jeśli z bogactw, które mijają i są zwodne i przejściowe, nie czyniliście miłosierdzia, kto 

ośmieli się wam powierzyć kierownictwo i zarządzanie Kościołem, które należy sprawować 

w prawdzie, sprawiedliwości, świętości i bez podstępu? 

 „A jeśli w cudzym nie byliście wierni, któż wam da, co jest wasze?” Te rzeczy 

bowiem są obce i nie nasze, które tak posiadamy, że ciągle się lękamy, aby ich nie utracić. 

Naszymi natomiast są te, których jesteśmy pewni i których nigdy nie obawiamy się utracić. 

Przeto bogactwa doczesne są obce, nasze natomiast – wieczne, jeśli byliśmy dobrzy i w tych 

doczesnych nie położyliśmy nadziei.  



Ale tych dóbr, które są nasze i zostały nam przeznaczone, nie otrzymamy, jeśli nie 

będziemy wierni w tych obcych; bo zostały one nam dane i przeznaczone pod tym 

warunkiem, że będzie w nas cnota wierności. 

 

 Św. Ambroży 

 

Nie można dwom panom służyć 

 

 

 „A jeśliście w cudzym nie byli wierni, kto wam da, co jest wasze?”  

Bogactwa są dla was czymś obcym, są bowiem poza naszą naturą. Z nami się nie rodzą 

ani z nami nie przemijają. Chrystus jest naszym bogactwem, bo jest naszym życiem (J 1, 4). 

Wreszcie „przyszedł On do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 11). 

Nikt więc nie da wam tego, co jest wasze, bo nie uwierzyliście, że to wasze, nie 

otrzymaliście więc waszego. 

Nie służmy obcym panom, ponieważ innego Pana nie powinniśmy znać jak tylko 

Chrystusa, „jeden bowiem jest Bóg Ojciec, od którego pochodzi wszystko, a my w Nim, 

i jeden jest Pan Jezus, przez którego stało się wszystko” (1 Kor 8, 6).  

Cóż więc? Czy Ojciec nie jest Panem, a Syn nie jest Bogiem?  

I Ojciec jest Panem, bo „słowem Pana niebiosa są utwierdzone” (Ps 33 [32], 6), i Syn 

jest Bogiem, który jest nad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki (Rz 9, 5).  

Czyż więc „nikt nie może dwom panom służyć”?  

 Tylko jeden jest Pan, bo jeden jest Bóg (Ef 4, 5n). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXV Niedziela zwykła 
 

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

 
 

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

Duch Święty. 
 

       

        Ja też wam powiadam:  
 

 "Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto 

was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej 

będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy 

będzie".  (Łk 16, 9-10). 
 

 

 

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

do mnie?” 
 

  Mamona, kasa, gotówka - po prostu pieniądze. Niewłaściwie używane mogą uczynić 

wiele zła. Jednak używane dobrze, mogą czynić dobro, zaradzić wielu ludzkim potrzebom, 

przywrócić radość życia, uratować ginącą nadzieję, pomóc.  

Do takiego używania, inwestowania pieniędzy zachęca Pan Jezus. On pragnie, abyśmy 

ich używali w służbie drugiemu człowiekowi. 

Ja a pieniądze, mamona, kasa. 

 Jakie łączą mnie z nimi relacje? To one mną rządzą, czy ja nimi? 

 Czy wykorzystuję swoje pieniądze jako przestrzeń, środek do pomagania innym? 

 Czy ciągle uważam, że mam za mało mamony, aby dzielić się nią z innymi? 

 Czy pamiętam, że nieba nie można kupić, ale dobrze używając pieniędzy, 

można sobie niebo otworzyć? 
 

Do rzeczy wielkich jakże często dochodzi się powoli, małymi krokami, wiernością w 

tym, co małe i niepozorne. Odnosi się to również do spraw materialnych.  

Mamona, pieniądze - także w małych kwotach - to wielka pokusa do nieuczciwości 

czy zachłanności. 
 

 Jak traktuję swoje z pozoru drobne obowiązki, zadania, powinności? 

 Czy nie marzę ciągle o wielkich, spektakularnych, a te drobne wykonuję tylko od 

niechcenia, po łebkach, na 50%? 



 Czy otrzymując do wykonania coś ważnego, jestem zazdrosny, czuję się 

dowartościowany, a kiedy jest to coś mało znaczącego, ogarnia mnie smutek czy 

zniechęcenie? 

 Jaka jest moja uczciwość w sprawach finansowych? Czy potrafię się rozliczyć co 

do grosza z drobnych kwot? 

 Czy nie przywłaszczam sobie niewielkich sum, nie widząc w tym niczego złego? 

 Czy jestem wierny na 100% i w tym, co wielkie, i w tym, co małe? 

 Małżonkowie ślubują sobie wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci, 24 

godziny na dobę. A Ja? 
 
 

Pomodlę się o dar wierności i uczciwość w tym, co małe, i w tym, co wielkie. 
 

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

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

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

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

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

                   

Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Chwalcie, słudzy Pańscy, 

chwalcie imię Pana. 

Niech imię Pańskie będzie błogosławione 

odtąd i aż na wieki! (Ps 113,1-2). 

 

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

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina 

nawiedzenia Słowa.  

 
 

 

Powtarzaj w różnych porach dnia: 

 
 

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego! 
 

 



Augustyn Pelanowski "Fale łaski"  

Komentarze do Ewangelii św. Łukasza 

Zmarnowany majątek - Łk 16, 1-13 

 

Rządca, który naraził się swemu panu, jest w sytuacji beznadziejnej. Złe 

administrowanie majątkiem doprowadziło do decyzji właściciela o usunięciu go z 

zarządzania. 

Przerażony zastanawia się, co uczynić, by uratować siebie od żebractwa lub 

poniżających prac. Wpada na genialny pomysł, który realizuje natychmiast, w ostatnim dniu 

swojej pracy. Przywołuje dłużników swego pana i zmienia wysokość długów z korzyścią 

dla nich. 

Zapewne, by ukryć ten postępek i by nie wzbudzać podejrzeń pana, kasuje każdemu 

tylko część jego długu. Darowanie całości mogłoby od razu się wydać podejrzane. Ale pan           

i tak się o wszystkim dowiaduje i ku zaskoczeniu ordynata, chwali go! 

Wszyscy na początku jesteśmy w sytuacji owego rządcy, który żyje tylko dla siebie.  

W języku greckim ów majątek to HYPARCHONTA. Słowo to wykazuje związek                    

z HYPARCHO, które może oznaczać także bytowanie, egzystencję, czyli istnienie w sensie 

filozoficznym. 

Moje życie jest prawdziwym majątkiem, który jednak łatwo mi przychodzi 

marnować. Zmarnować życie to nie zawsze oznacza uczynić coś złego. Marnowanie 

zaczyna się już wtedy, gdy nie czynię nic dobrego dla kogoś drugiego. 

Ów starożytny menedżer dopiero w ostatnim dniu pracy zdobył się na uczynienie 

czegoś dobrego dla innych. Być może latami nigdy nie uczynił nic dobrego ani złego, bo 

miał błędne przekonanie, że wystarczy tylko przeżywać kolejne dni i godziny, a życie 

będzie sensowne. 

Ale przeżywanie kolejnych dni i godzin bez rozdawania tego czasu dla dobra 

innych ludzi jest nie tyle prostym życiem, co raczej prostackim. 

Po prostacku, ale nie po prostu, nic nie uczynił dla poprawy czyjejś sytuacji, a to już jest 

marnowaniem życia. Życie jest frustrujące, gdy nie jest życiem dla innych, tylko dla siebie. 

Nazywając je frustrującym, mam na myśli pełnię znaczenia tego słowa, jest frustrujące 

par excellence! Czyni mnie spustoszonym wewnątrz, pustym, skurczonym jedynie ku 

biologii i ograniczonym do chemicznych procesów organizmu. 

Być może dlatego taki gatunek ludzi nazywa miłość jedynie "chemią"? 



By zbliżyć się do niezwykłości Boga, trzeba przekroczyć granice tego, co zwykłe, co 

jest choćby w granicach prawa. 

Zawsze można uczynić coś dobrego dla kogoś obok nas, nawet używając złej mamony, 

jaką są pieniądze. Jeśli zaangażowanie się w czyjeś problemy i doprowadzenie do ulgi tych, 

którzy mają zbyt ciężko, potrafi pomnożyć w nas majątek bytu, czyli spowodować, że 

jeszcze intensywniej odczuwamy w sobie istnienie, to jak bardzo ono w nas się pomnoży, 

gdy czynić to będziemy z miłością Chrystusa, któremu pozwolimy przez nas działać! 

W słynnym Hymnie o Miłości, Paweł pisze, że tylko wtedy jałmużna jest cenna                       

w oczach Boga, gdy jest czynem z miłości. 

Życie jest majątkiem, ale tylko wtedy procentuje, gdy je rozdajemy z miłością tym, 

którzy są wokół nas. 

Dzięki Chrystusowi mamy łaskę poznania Boga i zostaliśmy obdarowani, niczym 

fortuną, drogocennymi obietnicami wprowadzającymi nas w uczestnictwo boskiego życia. 

Ale ten majątek, jak pisze Piotr w swym Drugim Liście, trzeba pilnie pomnażać, 

dokładając nieustannie wiary, cnoty, poznania, powściągliwości, cierpliwości, pobożności, 

przyjaźni braterskiej i miłości. 

Istnienie, jakie dał nam Bóg, i dary łaski są największymi skarbami, które jednak 

domagają się pomnażania, i o dziwo!, mnoży się je wtedy, gdy się je dzieli z innymi - 

wzrasta nasz majątek, gdy go rozdajemy drugim. 

Im więcej z siebie dajemy, tym więcej posiadamy. 

Kiedy o tym wszystkim myślę, odczuwam w sobie pragnienie, by tak czynić. Tym 

bardziej, że zmarnowałem wiele czasu dla siebie samego.  

A jak mówi św. Teresa z Lisieux: "Bóg nigdy nie wzbudza pragnień, których nie 

jest w stanie spełnić". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Błogosławieni ubodzy w duchu 

 

 Przebaczam ci. Dlaczego te dwa słowa są tak trudne do wypowiedzenia? 

Może dlatego, że kierujemy je do kogoś, kto nas zranił – i ta rana wciąż jeszcze boli. 

Wszyscy wiemy, jak trudno jest w takich wypadkach zdobyć się na przebaczenie i 

miłosierdzie.  

Jezus powiedział nam jednak: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Obiecał, że im więcej miłosierdzia okażemy innym, 

tym większa będzie nasza zdolność do przyjęcia Bożego przebaczenia i miłosierdzia.  

Biorąc pod uwagę ogrom krzywd, jakie dzieją się na świecie, to błogosławieństwo ma dla 

nas szczególną wymowę. 

 

▌ BÓG MIŁOSIERDZIA 

 

Wyobraź sobie, co czuło ojcowskie serce Boga, gdy kierował swoim ludem, Izraelem. 

Przez całe pokolenia uczył ich miłości do siebie oraz miłowania się wzajemnie, jak On ich 

umiłował. Jednak lud, pomimo wszystkich otrzymywanych łask, wciąż okazywał się 

chwiejny.  

Błogosławieni 

miłosierni 

Bądź miłosierny, 
jak Bóg jest miłosierny 



Izrael był narodem wybranym przez Boga, jedną rodziną, a mimo to bogaci uciskali 

biednych, mocni lekceważyli słabych. Powab obcych bogów okazywał się silniejszy niż 

Boże wezwanie do bycia ludem świętym. Bóg pragnął dać im tak wiele, oni jednak 

lekceważyli Jego przykazania. Z powodu własnej niewierności byli podbijani i skazywani 

na życie pod obcą okupacją. 

A jednak przez te wszystkie stulecia grzechu i nieposłuszeństwa Bóg zawsze był 

wierny przymierzu, jakie z nimi zawarł, i nigdy nie zachwiał się w swojej miłosiernej 

miłości wobec nich.  

Posyłał proroków, którzy wzywali ich do powrotu. Wciąż na nowo przebaczał. 

Wreszcie, powodowany miłosierdziem, posłał na świat swojego jedynego Syna, aby ich 

uczył, objawiał im Jego wolę i wydał za nich swoje życie. Boża decyzja posłania Jezusa 

była najpełniejszym wyrazem miłosiernej miłości, jaką Bóg od początku miał dla swojego 

ludu – i dla nas wszystkich. Bóg postępuje miłosiernie, ponieważ jest miłosierny. 

 

▌ TO TAKŻE TWOJA HISTORIA 

 

W historii miłosierdzia Boga względem swego ludu zawiera się także historia Jego 

miłosierdzia względem każdego z nas. Ojciec niebieski wie o tobie wszystko, widzi to, co 

dobre, i to, co złe. Widzi twoje współczucie dla innych, ale także pogardliwe myśli, jakie 

żywisz do niektórych z nich. Słyszy życzliwe słowa, którymi dodajesz komuś otuchy, ale 

także słowa raniące. Widzi twoje uczynki miłosierdzia, ale również twoje upadki. 

I kocha cię mimo wszystko. Współdziała z tobą, poucza cię i formuje, jak niegdyś lud 

Izraela. Za bardzo cię kocha, żeby mógł kiedykolwiek z ciebie zrezygnować!  

 Na tym właśnie polega wspaniałość Dobrej Nowiny.  

Gdy ulegasz pokusie, Bóg kocha cię tak samo jak wtedy, gdy jesteś mocny; gdy się od 

Niego odwracasz, kocha cię tak samo jak wtedy, gdy jesteś wierny modlitwie. Ta miłość 

każe Mu mówić: „Przebaczam ci”, za każdym razem, kiedy do Niego powracasz. Jego 

miłosierdzie każe Mu przebaczać ci, ilekroć żałujesz za swój grzech – absolutnie za każdym 

razem. 

 

 ▌ DRUGA STRONA MIŁOSIERDZIA 

 

Chodząc po ziemi, Jezus zawsze traktował innych                            

z miłosierdziem. 



 

 

 Kobiecie schwytanej na cudzołóstwie powiedział: „I Ja ciebie nie potępiam”                     

(J 8,11).  

 Mężczyźnie cierpiącemu na paraliż: „Odpuszczone są twoje grzechy (…) 

Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!” (Mk 2,5.11).  

 Kobiecie znanej z powodu niemoralnego życia oznajmił: „Odpuszczone są 

twoje grzechy (…) Idź w pokoju” (Łk 7,48.50).  

 A poprzez przypowieść o synu marnotrawnym mówi nam wszystkim:                     

„Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy” (Łk 15,31).  

Jak mawia często papież Franciszek, Jezus jest „obliczem Bożego miłosierdzia”.  

Ale istnieje też inna strona miłosierdzia, która wykracza poza przebaczenie grzechów. 

Jezus ukazał nam, że Boże miłosierdzie to postawa miłości, ufności, cierpliwości, 

zrozumienia, okazywania życzliwości i współczucia. Zobaczmy, jak często uczniowie 

mówili lub robili coś, co musiało być dla Jezusa wielkim rozczarowaniem.  

 Przypomnijmy sobie ich lęk i brak wiary podczas burzy na morzu, gdy Jezus 

spał spokojnie obok nich w łodzi (Mt 8,23-27).  

 Przypomnijmy sobie, jak Jan i Jakub, pragnąc być blisko Jezusa, egoistycznie 

zabiegali o swoją pozycję (Mk 10,35-37).  

 Przypomnijmy sobie Tomasza, który wątpił w zmartwychwstanie Mistrza                   

(J 20,24-25).  

Jezus bez przerwy stykał się z pychą, egoizmem i niedowiarstwem swoich uczniów. A 

mimo to wciąż niezachwianie był im oddany, z cierpliwością i nadzieją pracując nad ich 

formacją. Swoim miłosierdziem ogarniał zarówno ich grzechy, jak i błędy czy słabości.  

 

 Taka jest druga strona miłosierdzia. 

 

 Bóg chce, abyśmy traktowali innych z taką samą miłością, z jaką Jezus 

traktował swoich uczniów.  

Nawet jeśli nie można wprost nazwać grzechem tego, co za czyjąś sprawą nas rani, Bóg 

pragnie od nas postawy miłosierdzia, współczucia i cierpliwości.  

O tym, jak wygląda to miłosierdzie w praktyce, mówi nam pewna historia z czasów 

Kościoła pierwotnego (Dz 15,36-41). 

 

 



▌ PAWEŁ, BARNABA I MAREK 

 

W pierwszej podróży misyjnej Pawłowi towarzyszyły dwie inne osoby – jego bliski 

przyjaciel, Barnaba, oraz kuzyn Barnaby, Jan zwany Markiem. Warunki były trudne                      

i Marek opuścił Pawła i Barnabę w trakcie podróży. Nie wiemy dokładnie, dlaczego 

odszedł, ale prawdopodobnie nie chodziło tu o jakiś grzech. Być może najzwyczajniej nie 

sprostał trudom i niebezpieczeństwom misjonarskiego żywota i po prostu chciał wrócić do 

domu. 

Dezercja Marka głęboko dotknęła Pawła. Kiedy wraz z Barnabą postanowili wyruszyć 

w kolejną podróż, Paweł nie zgodził się na to, by Marek znowu im towarzyszył. Natomiast 

Barnaba chciał dać krewnemu jeszcze jedną szansę. Po ostrej kłótni rozdzielili się – Paweł 

zabrał ze sobą Sylasa, a Barnaba Marka. 

W przeciwieństwie do Pawła, Barnaba miał cierpliwość do Marka. Dalej nauczał go                 

i formował, który to trud ostatecznie się opłacił. Marek nauczył się bezinteresownej służby 

Panu i Jego Kościołowi. 

Także Paweł ze swojej strony ostatecznie zdobył się na potraktowanie Marka równie 

miłosiernie jak Barnaba. Zaliczył go do grona swoich współpracowników i gdy Tymoteusz 

miał go odwiedzić w więzieniu, poprosił, aby przyprowadził ze sobą Marka (Flm 24; 2 Tm 

4,11).  

Wczesna tradycja chrześcijańska utrzymuje również, że to właśnie ten Marek, któremu 

okazał miłosierdzie Barnaba, zredagował najwcześniejszą z czterech Ewangelii. Pomyślmy 

tylko, jak wyglądałaby dziś nasza Biblia, gdyby Barnaba postawił kiedyś krzyżyk na 

Marku! 

Okazanie miłosierdzia to coś więcej niż darowanie wyrządzonej krzywdy.  

To uznanie, że nie my jesteśmy sędzią, ale Bóg. Miłosierdzie wyklucza żywienie urazy 

do kogokolwiek. Pozwala patrzeć na wszystkich jako na umiłowane dzieci Boże, które 

zasługują na drugą, trzecią, a nawet siedemdziesiątą siódmą szansę (Mt 18,22)! 

 

▌ MIŁOŚĆ, NIE TRANSAKCJA 

 

Jezus obiecał: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”                 

(Mt 5,7).  

Mówił też: „Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie” (Łk 6,38).  

Można to odebrać jako propozycję pewnego rodzaju  transakcji, w której Bóg 

wybacza nam za każdym razem, gdy my wybaczamy komuś innemu.  



Ale świadczenie miłosierdzia innym działa w o wiele piękniejszy sposób.                        

Kiedy przebaczamy komuś, kto zgrzeszył przeciwko nam, kiedy traktujemy się nawzajem z 

cierpliwością i wyrozumiałością – nasze serca zaczynają mięknąć. Uznajemy, że i my 

jesteśmy słabymi ludźmi, a ta postawa życzliwości i współczucia otwiera nas na 

doświadczenie miłosierdzia, jakie Bóg ma dla nas. 

 Próbuj świadomie praktykować miłosierdzie, wyrozumiałość i przebaczenie.  

 

Rozważ na modlitwie poniższe pytania, prosząc Ducha Świętego, aby pomógł ci 

szczerze na nie odpowiedzieć: 

● Czy jest ktoś, kto cię skrzywdził lub zgrzeszył przeciwko tobie, a komu jeszcze nie 

przebaczyłeś? Proś Boga o łaskę i moc do przebaczenia tej osobie, nawet jeśli ona nie prosi 

cię o przebaczenie. 

● Czy jest ktoś, komu powinieneś okazać wyrozumiałość, kto nie zgrzeszył przeciwko 

tobie w sposób dosłowny, ale mimo to działa ci na nerwy? Proś Pana o cierpliwość i o to, 

aby pomagał ci przyjmować tę osobę ze spokojem i życzliwością.  

Podobnie jak deszcz spadający miarowo na ziemię użyźnia ją i daje wzrost trawie, tak 

drobne akty miłosierdzia, przebaczenia i cierpliwości zmiękczają nasze serca i otwierają je 

na działanie Ducha Świętego.  

Im częściej będziemy praktykować miłosierdzie, tym bardziej stanie się dla nas 

oczywiste, że przez cały czas mamy otwarty dostęp do obfitego źródła miłosierdzia, miłości 

i cierpliwości Boga! ▐ 

 

 

 

Swoim miłosierdziem Jezus 

ogarniał zarówno 

grzechy uczniów, jak i ich 

błędy czy słabości. 



 

Podobnie jak deszcz 

spadający miarowo 

na ziemię użyźnia ją 

i daje wzrost trawie, 

tak drobne akty 

miłosierdzia, przebaczenia 

i cierpliwości zmiękczają 

nasze serca. 


