
     

 XXVI Niedziela zwykła  29   IX   2019 
 

(Łk 16, 19- 31:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(19) Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie 

się bawił. (20) U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem 

Łazarz. (21) Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i 

lizały jego wrzody. (22) Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także 

bogacz i został pogrzebany. 

 (23) Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i 

Łazarza na jego łonie. (24) I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; 

niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym 

płomieniu. (25) Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś 

swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 

męki cierpisz. (26) A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, 

choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. (27) Tamten 

rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. (28) Mam bowiem pięciu braci: 

niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. (29) Lecz Abraham odparł: 

Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. (30) Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - 

lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. (31) Odpowiedział mu:  

Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych 

powstał, nie uwierzą. 
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 Św. Grzegorz Wielki 

 

Bogacz i Łazarz 
 

 „Był pewien człowiek bogaty, który przyodziewał się w purpurę i bisior                              

i codziennie ucztował wystawnie. I był pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u 

bramy jego pokryty wrzodami” (Łk 16, 19nn).  

Niektórzy sądzą, że przykazania Starego Testamentu są surowsze od Nowego. Mylą się 

jednak, nie zastanowiwszy się nad tym należycie. Tamten bowiem potępia nie sknerstwo, 

lecz rabunek. 

Tam za zabranie cudzego wyznaczona była podwójna kara. Tu zaś ów bogacz nie za to 

został skazany, że zabrał cudze, lecz że nie oddał swego.  

Nie powiedziano, że siłą kogoś gnębił; lecz że wynosił się z rzeczy, jakie otrzymał.                

Z tego widać jasno, jaka kara czeka tego, kto cudze zabiera, skoro został skazany na piekło 

za to, że ze swego nie udzielił.  

Niech się więc nikt nie czuje bezpieczny, mówiąc: Cudzego nie porywam, lecz 

należycie korzystam z rzeczy mi danej. Ów bogacz przecież nie za to został ukarany, że 

zabrał cudze, lecz że dla rzeczy, jakie otrzymał, opuścił siebie niegodziwie. Również i to 

oddało go piekłu, że w swojej pomyślności nie kierował się bojaźnią, że otrzymywanymi 

darami żywił swą pychę, że nie znał uczucia litości, że opływając w dostatki, nie chciał się 

ich wyzbyć za cenę grzechów... 

Lecz na to musimy zwrócić szczególną uwagę, w jaki sposób usta Prawdy mówią o 

pysznym bogaczu i pokornym żebraku. Oto bowiem powiedziano: „Był pewien człowiek 

bogaty” i zaraz dodano:  „i był pewien żebrak imieniem Łazarz”.  

Z pewnością lud lepiej zazwyczaj zna imiona bogatych niż ubogich. Dlaczego więc Pan, 

mówią o ubogim i bogaczu, podał imię ubogiego, a nie zaznaczył imienia bogacza? Czyż 

nie dlatego, że Bóg zna imiona pokornych i je pochwala, a pysznych nie zna?  

 Toteż do niektórych, którzy chlubili się mocą cudów Pana, przy końcu świata 

powie: „Nie znam was, skąd jesteście? Idźcie precz ode Mnie wy, którzy 

czynicie nieprawość” (Mt 7, 23).  

 A przeciwnie, do Mojżesza powiedziano: „Znam cię po imieniu” (Wj 33, 12).  

Mówi więc Pan o bogaczu: „Był pewien człowiek bogaty”, a o ubogim: „Żebrak 

imieniem Łazarz”. Jakby Pan Jezus oświadczył: Znam pokornego żebraka, nie znam 

pysznego bogacza. Tamtego znam i pochwalam go, tego nie znam, bo na sądzie został 

odrzucony. 



 Winniśmy się jednak nad tym zastanowić, jak rozważnie Stwórca nasz 

zarządza wszystkim.  

Jedna i ta sama rzecz niejednako się dzieje. Oto okryty ranami żebrak leży u bramy 

bogacza. Bóg to osądził dwojako. Może ów bogacz miałby jakąś wymówkę, gdyby ubogi, 

okryty ranami żebrak nie leżał u jego bramy, gdyby był gdzieś daleko, gdyby jego bieda w 

tak bolesny sposób nie wpadała w oczy. I przeciwnie: biedak mniej doznawałby w swym 

duchu pokus, gdyby ów bogacz był odeń daleko.  

Skoro jednak Pan postanowił ubogiego chorego umieścić u bramy bogacza 

opływającego w bogactwa i przyjemności, tym samym w całej pełni potępił niemiłosiernego 

bogacza i sprawił, że biedak na widok jego bogactw codziennie doznawał pokus.  

Czy sądzicie, że umysł biedaka okrytego ranami nie zaznawał wielkich pokus w swych 

myślach, gdy nie mając chleba ani zdrowia wiedział, że bogacz jest zdrowy i opływa w 

rozkosze? Że gdy sam cierpi i marznie, tamten ma tyle uciech i odziewa się w bisior i 

purpurę, a jemu rany dokuczają; że tamten ma pod dostatkiem wszystkiego i nie chce go 

wesprzeć, a on pozostaje w biedzie?  

Jakiż, bracia moi, musiał panować zgiełk pokus w sercu biedaka, skoro samo ubóstwo, 

choćby nawet był zdrów, wystarczyłoby do jego udręki, czy też sama choroba, aby go 

wspierano? Jednak był zarazem biedny i chory, aby tym więcej być doświadczonym. 

Widział u góry bogacza otoczonego wszelkiego rodzaju sługami, a jego w chorobie                   

i ubóstwie nikt nie odwiedzał. Że nikt go nie nawiedzał, świadczą psy, które do woli lizały 

jego rany... 

Powiedziano zaś dalej: „I stało się, że umarł żebrak i aniołowie ponieśli go na łono 

Abrahama. Umarł też i bogacz, i pogrzebany jest w piekle”. I oto bogacz w swych 

katuszach chce mieć biedaka za orędownika, tego, nad którym za życia zmiłować się nie 

chciał.  

Tak bowiem dodano: „A cierpiąc męki, podniósł swe oczy i widział w oddali 

Abrahama i Łazarza na łonie jego. A wołając, rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade 

mną i poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec palca swego i zwilżył język mój, bo 

cierpię męki w tym płomieniu”.  

O, jaka dokładność sądów Bożych! Jak ścisła wypłata za czyny dobre i złe. Oto 

powyżej powiedziano wyraźnie, że Łazarz pragnął otrzymać odrobiny spadające ze stołu 

bogacza, a nikt mu ich nie dawał, teraz zaś bogacz w katuszach swoich pragnie, aby Łazarz 

końcem palca zwilżył wodą jego usta.  

Z tego zrozumiecie, bracia, jak wielka jest surowość Boga. Ów bogacz, który biedakowi 

okrytemu ranami nawet tego, co najdrobniejsze, nie chciał udzielić ze stołu swego, teraz 

będąc w piekle, doszedł do tego, iż sam prosi o to, co najmniejsze.  

Albowiem prosił o kroplę wody ten, który odmówił odrobiny chleba. 



Jednakże, bracia, którzy poznaliście i spokój Łazarza i kary bogacza, postępujcie                    

z rozwagą; szukajcie tych, którzy byli orędownikami za wasze grzechy, i starajcie się, aby 

w dniu sądu ubodzy byli waszymi adwokatami.  

Wielu teraz macie Łazarzów, którzy leżą u waszych drzwi i potrzebują tego, co 

codziennie spada z waszych stołów, gdy jesteście nasyceni. Słowa Pisma winny nas 

pobudzać do wypełniania nakazów miłosierdzia.  

Codziennie znajdujemy Łazarza, jeśli go  szukamy, co dzień widzimy Łazarza, 

choćbyśmy go nie szukali. 

 

 Św. Jan Chryzostom 

 

Źródła bogactwa i odpowiedzialność za nie 

 

 Dlaczego ten jest bogaty, a dlaczego ów biedny? Nie wiem tego.  

W jaki sposób jednak będę z tobą rozprawiał, aby cię nauczyć, byś wszystkiego 

ciekawie nie rozbierał i z tego wniosków nie wyprowadzał, jakoby wszystko działo się na 

oślep.  

Nie powinieneś bowiem, dlatego że nie wiesz, zmyślać rzeczy nieistniejących.              

Lepiej uczciwie nie wiedzieć, aniżeli nieuczciwie poznawać. Kto bowiem nie zna 

przyczyny, łatwo znajdzie prawdziwą; a gdy kto, nie znając prawdziwej przyczyny, 

wymyśla sobie fałszywą, ten niełatwo będzie mógł przyjąć prawdziwą, ale będzie 

potrzebował wielkiego trudu i znoju, aby się pozbyć dawniejszych błędów.  

Albowiem na czystej tabliczce każdy łatwo napisze, co zechce, ale z zapisaną rzecz się 

ma inaczej: trzeba najpierw zmazać to, co było źle napisane. Podobnie i między lekarzami: 

który nie daje żadnego lekarstwa, jest daleko lepszy od tego, który daje szkodliwe. A i ten, 

kto licho buduje, gorszy jest od tego, kto wcale nie buduje.  

Tak jak i ziemia, która nic nie wydaje, lepszą jest od takiej, która wydaje ciernie.                 

Nie spieszmy się więc, aby wszystko zbadać, lecz bądźmy cierpliwi, jeśli czego nie wiemy, 

aby wtedy, gdy znajdziemy nauczyciela, nie sprawić mu podwójnej pracy. Bo wielu, 

zapadłszy na nieuleczalną chorobę, pozostaje w niej często dlatego tylko, że popadli w 

zgubną naukę.  

Niejednaka to bowiem praca wyrwać naprzód to, co złe korzenie zapuściło, a potem 

dopiero siać i obsadzać czyste pole. Tam trzeba pierwej wyrwać, a potem dopiero sadzić co 

innego, tu natomiast uszy są otwarte. 

 



 Dlaczego więc ten jest bogatym? Odpowiem już na to.  

Jedni z ręki Boga, drudzy za Jego zezwoleniem są bogaci. To jest krótkie i proste 

objaśnienie.  

Co więc powiesz? On to sprawia, że cudzołożnik, rozpustnik, zboczeniec, który majątku 

swego na złe używa, jest bogaty?  

Nie sprawia tego, ale dopuszcza, aby był bogaty, a wielka to różnica, nawet 

niezmierna, między czynem a zezwoleniem.  

 A dlaczego w ogóle zezwala?  

Ponieważ jeszcze nie przyszedł czas sądu, aby każdy otrzymał zapłatę według zasługi. 

Cóż bowiem masz gorszego od owego bogacza, który nie dawał Łazarzowi nawet 

odpadków?  

I stał się nieszczęśliwszy od wszystkich, bo ani kropli wody nie otrzymał, a właśnie 

dlatego był najbardziej nieszczęśliwy, że będąc bogatym, był nieludzki. Bo jeśli dwóch jest 

złych, jeden bogacz, a drugi ubogi, to otrzymają w udziale różny los i niejednakie będą 

ponosić kary, ale bogatszy poniesie cięższe.  

Widzisz więc, że bogaty cięższe kary ponosi, bo otrzymał dobra ze swego życia. 

Dlatego i ty także, gdy zobaczysz, że ktoś, kto niesprawiedliwie się wzbogacił, żyje 

szczęśliwie, westchnij i zapłacz nad nim, albowiem to bogactwo zaważy na szali jego kary. 

    

 

 Św. Bazyli Wielki 

 

Chciwiec i łupieżca 

 

A kogóż ja krzywdzę – mówi chciwiec – zatrzymując to, co jest moje? Co jest twoje, 

powiedz mi? Skądżeś to wziął i przyniósł do domu?  

Jak gdyby ktoś zająwszy miejsce w teatrze na widowni, nie chciał tam wpuścić 

przechodzących, uważając za swoją własność to, co stoi otworem do powszechnego użytku: 

tak właśnie postępują bogacze. Zająwszy naprzód wspólną własność, przywłaszczają ją 

sobie na podstawie wcześniejszego zajęcia. Gdyby każdy zabierał sobie tylko to, co 

wystarcza na jego własne potrzeby, a to, co nadto, pozostawiał potrzebującemu, to nikt nie 

byłby bogaty i nikt biedny. 

 Czyż nie nagi wyszedłeś z łona matki? Czy nagi nie powrócisz do łona ziemi? 

A skąd pochodzi to, co masz?  



Jeśli powiesz, że ze zrządzenia losu, toś bezbożnik, co nie zna Stworzyciela ani nie 

poczuwa się do wdzięczności wobec dawcy; jeśli zaś przyznajesz, że masz to od Boga, to 

powiedz nam, dlaczegoś to dostał? Czy Bóg, który rozdziela dobra ziemskie, nie jest 

niesprawiedliwy?  

 Dlaczego ty jesteś bogaty, a tamten biedny? 

Czy nie musi to być dlatego, abyś i ty otrzymał zapłatę za swoją poczciwość i dobre 

włodarstwo, i on odebrał wielką nagrodę za niecierpliwość? Ty zaś, ogarnąwszy wszystko 

nienasyconym łonem chciwości, sądzisz, że nikogo nie krzywdzisz, a tylu pozbawiasz ich 

części? 

A któż jest chciwy? Ten, kto nie poprzestaje na tym, mu wystarcza. A kto jest łupieżcą? 

Ten, co zabiera każdemu jego własność. Czy więc ty nie jesteś chciwcem? Czyż nie jesteś 

łupieżcą, skoro to, co otrzymałeś we władanie, czynisz osobistą twoją własnością?  

Czy ten, co obdziera z szat ubranego, będzie się nazywał rabusiem, a ten, co nie 

przyodziewa nagiego, choć może to uczynić, zasługuje na inną jakąś nazwę? Do łaknącego 

należy chleb, który ty zatrzymujesz; do nagiego szata, którą ty chowasz w skrzyni; do 

bosego obuwie, które u ciebie pleśnieje; do potrzebującego należą pieniądze, któreś 

zachował. To ty krzywdzisz tylu, iluś mógł obdarzyć. 

 
 
 

 

XXVI 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. 
 

       

    [Jezus powiedział do faryzeuszów]: 
 

 "Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował 

wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. 

Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego 

wrzody ".  (Łk 16, 19-21). 
 

 

 

 



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

do mnie?” 
 

  Dramatem bogatego człowieka było to, że zamknął się w swoim bogactwie jak w 

warownym zamku czy twierdzy. Miał bogaty strój, ale serce ubogie w miłość, wrażliwość, 

dobroć, współczucie. Stan nieustannej zabawy, dobry nastrój, samozadowolenie sprawiły, 

że nie interesowało go to, co się dzieje kilka centymetrów za progiem bramy jego pałacu. 

Moje bogactwo. 

 Czy jestem bogaty sercem? 

 Czy moje materialne bogactwo, jeśli je posiadam, jest otwarte na dzielenie się, 

pomoc innym, czy tylko na spełnianie moich kolejnych zachcianek, kaprysów, 

dziwactw? 

 Czy mając niewiele, również potrafię się dzielić? 

 Czy pamiętam, że nie szata zdobi człowieka? 

 Czy ubieram się schludnie i skromnie, choć nie zawsze modnie? 

 Czy pod swoim wyszukanym, modnym, może i bardzo drogim strojem nie 

ukrywam wewnętrznego ubóstwa, nędzy? 

 Czy zachowuję odpowiednią równowagę między pracą, nauką a rozrywką? 

 Czy umiem się bawić? Czy moja zabawa mnie odpręża, czy męczy, wyczerpuje? 

 Czy chronię swój dom przed złodziejami, czy też przed ludźmi? 

 Czy staram się, abym sam był tym, co jest w moim domu najcenniejsze? 
 

Pragnienia Łazarza były skromne. Trochę resztek ze stołu bogacza i kilka kropel oliwy 

na owrzodziałe rany. Domyślamy się, że resztki trafiały na śmietnik, a zamiast oliwy 

żebrak musiał się zadowolić psią śliną. 
 

 Czy moi bliźni mogą liczyć na coś więcej niż resztki, odpadki ze stołu mojego 

życia? 

 Czy mogą liczyć na solidną porcję miłości, dobroci, chleba, kawałek ciasta? 

 Czy poranieni przez życiowe doświadczenia mogą liczyć na kojący balsam moich 

słów, mojego uśmiechu, zainteresowania, współczucia, obecności? 

 Czy czasami bardziej porusza mnie los bezdomnych zwierząt niż ludzi? 

 Czy staram się zawsze pomagać tym drugim, a w miarę możliwości i rozsądku 

także tym pierwszym? 

 Czy mój pies, kot nie wykazują większego zainteresowania moim bliskim 

(przytulają się, podają łapę, zamiauczą, zaszczekają) ode mnie (kiedy ostatni raz 

przytuliłem/łam żonę, męża, dziecko? 
 
 

Pomodlę się w intencji ludzi bogatych o dar dzielenia się z innymi, o wrażliwość na 

biedę, na potrzeby innych. 
 



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: 

 

On wiary dochowuje na wieki, 

I daje prawo uciśnionym 

I daje chleb głodnym. 

Pan uwalnia jeńców (Ps 146,6-7). 

 

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: 

 
 

Chwal, duszo moja, Pana,                    

Stwórcę swego! 
 

Augustyn Pelanowski "Fale łaski"  

Komentarze do Ewangelii św. Łukasza 

Ból języka - Łk 16, 19-31 

Zawsze ilekroć czytałem tą przypowieść, pewien szczegół, budził we mnie ogromną 

ciekawość.  

Dlaczego bogacz, będąc pogrążonym w piekle, najbardziej cierpiał ból w języku? 

Prosił bowiem Abrahama o to, by Łazarz koniuszkiem palca złagodził ten ból! 

 Dlaczego to język był najdotkliwiej ukarany? 



I jaki ma to związek z językami psów, które lizały rany Łazarza, zapewne po to, by 

umniejszyć jego ból. 

To wyrafinowana aluzja rabiniczna w najlepszym stylu. 

W Biblii, choć pies jest zwierzęciem nieczystym, w pewnych miejscach występuje jako 

symbol kapłańskiej posługi Słowa. 

Izajasz, łajając pasterzy Jerozolimy, nazywa ich niemymi psami niezdolnymi do 

szczekania (Iz 56, 10-11: "  Stróże jego - są wszyscy ślepi, niczego nie widzą. Oni wszyscy 

to nieme psy, niezdolne do szczekania; marzą sennie, wylegują się, lubią drzemać.  Lecz te 

psy są żarłoczne, nienasycone. Są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy oni 

zwrócili się na własne drogi, każdy bez wyjątku szuka swego zysku."). 

Za Tobiaszem i Rafałem podąża pies jako symbol wyjątkowo uzdrawiającej mowy 

Archanioła! 

Szczekanie to nawoływanie ostrzegające przed złem, ale lizanie ran to posługa słowa 

nie tylko miłosierna, ale co najważniejsze, pełna delikatnej mądrości. 

Mądrość potrafi leczyć, gdy jest podawana w duchu życzliwego współczucia. 

Sami "nie wyliżemy się z ran" zadanych nam przez nasze grzechy. Potrzebujemy kogoś, 

kto jest delikatny, dlatego że sam wie, co to znaczy być grzesznikiem. 

Święty Piotr pisze, że człowiek pogrążony w nałogach jest jak pies, który wraca do 

swych wymiocin i je znowu zlizuje. 

Gedeon jednak wybrał do walki tych trzystu mężczyzn, którzy lizali wodę potoku 

Charod jak psy - wybrał ludzi, którzy mieli o swym "pieskim żywocie" więcej niż skromne 

wyobrażenie. 

Ci, którzy nie mają wątpliwości, że są najgorsi, najlepiej nadają się do duchowej walki. 

Gdy się doświadczy poniżających grzechów i otrzyma przebaczenie Boga, można stać się 

niezwykle wyrozumiałym i miłosiernym. 

Doprawdy, wiele można uleczyć ran u innych, gdy się używa języka delikatnego i 

wyrozumiałego. 

Bogacz cierpiał właśnie na języku, ponieważ nigdy nie skierował żadnego słowa do 

Łazarza, a nie dlatego, że nigdy go nie nakarmił. Nigdy nie ulżył, choćby dobrym słowem, 

w jego strasznej biedzie. 

Bieda Łazarza niekoniecznie była nędzą fizyczną, zdaje się, że chodzi o inne ubóstwo. 

Wokół nas jest wielu biednych ludzi, którzy nie przymierają głodem. Są biedni, gdyż są 

zranieni w sumieniu, pełni wrzodów jątrzących się wspomnień; są biedni, bo nikt nie 

przynosi ulgi w ich bólu sumienia. 



Można naprawdę niepotrzebnie cierpieć, wpędzając się w samopotępienie albo                      

w rozpacz z powodu grzechów i jakże wtedy jest konieczne i leczące ze strony innych 

wytłumaczenie, pocieszenie i przekonanie o dobroci Boga. Jest to "wylizywanie ran". 

Łazarz nie ukrywał swych ran, zdaje się, że jest to zobrazowanie sytuacji, jaka zachodzi 

w konfesjonale. Zabrzmi to może wulgarnie, ale gdy siedzę w konfesjonale, mam wrażenie, 

że jestem jak pies w budzie, ale nie po to, by każdy tę budę omijał, lecz by każdy do niej 

śpieszył. 

Wielu starożytnych komentatorów Pisma zwracało uwagę na znamienną różnicę między 

dwoma bohaterami tej przypowieści: tylko jeden z nich nosi imię, drugi jest anonimowy. 

Pośród ludzi to zawsze bogacze, celebryci, milionerzy są powszechnie znani, natomiast 

ubodzy pozostają bezimienni. 

Dlaczego więc w tej przypowieści jest odwrotnie? 

Bóg zna po imieniu najskromniejszych i nie chce znać tych, którzy są pyszni                        

z jakiegokolwiek powodu. 

 Do Mojżesza, który był najskromniejszym z ówczesnych ludzi, Bóg mówi: 

"Znam cię po imieniu".  

 Ale do zarozumiałych swoich sług, którzy uzdrawiali, egzorcyzmowali                            

i ewangelizowali, lecz to wszystko czynili, by uczynić się wielkimi, Pan 

powiedział: "Nigdy was nie znałem!". 

Smutna refleksja: przede wszystkim chorzy szukają Boga, ale gdy zdrowieją, ich miłość 

do Boga zaczyna niepokojąco chorować. 

 

 

 



 

 

Kiedy Jerzy rozważał słowa: „Błogosławieni ubodzy w duchu”, modlitwa 

przychodziła mu z łatwością.  

„Jezu – prosił – Ty znasz moje serce. Wiesz, że staram się przychodzić do Ciebie z 

pustymi rękami, abyś mógł je napełnić. Pomóż mi stać się podobnym do Ciebie!” Czytając 

kolejny wers z Kazania na Górze: „Błogosławieni miłosierni”, modlił się: „Jezu, dziękuję 

Ci za Twoje miłosierdzie, które uzdalnia mnie do przebaczenia i cierpliwego znoszenia 

innych. Pomóż mi wyzbyć się wszelkich uraz i naucz mnie okazywać innym taką samą 

cierpliwość i miłość, jaką Ty dla nich masz”. 

Jednak dochodząc do słów: „Błogosławieni czyniący pokój”, Jerzy poczuł niepokój. 

„Panie, Ty wiesz, jak wiele napięcia i wrogości jest między moimi kolegami w pracy. Nie 

mam nic przeciwko temu, żebyś zbadał moje własne serce, ale Ty teraz mówisz, bym 

zamiast patrzeć biernie na tworzące się podziały, starał się wnosić jedność. Chcesz, bym 

niósł Twój pokój tam, gdzie panuje gniew, wzajemna niechęć i rywalizacja. Czy 

kiedykolwiek będę w stanie to robić?” 

Modlitwa Jerzego pokazuje nam, jak wielkim wyzwaniem może być dla nas to 

błogosławieństwo.  

Błogosławieni 

czyniący pokój 
 

Stań się 

człowiekiem 

pokoju 



Wypełniając wezwanie do duchowego ubóstwa czy miłosierdzia, pracujemy przede 

wszystkim nad swoją wewnętrzną postawą. Jednak przy wezwaniu do wnoszenia pokoju nie 

wystarczy skierować wysiłku do wewnątrz. Musimy coś zrobić! 

Użyte tu greckie słowo eirenopoioi oznacza dosłownie „czynić pokój” czy wręcz 

„robić pokój”. Jezus prosi nas więc, abyśmy byli ludźmi „czyniącymi pokój”, ludźmi, 

którzy codziennie zajmują się „produkowaniem” pokoju. 

Rozważając to błogosławieństwo, zobaczymy, że stając się ludźmi pokoju, będziemy 

wnosić go w codzienne życiowe sytuacje, pełne napięć i złych emocji. Ujrzymy, że ci, 

którzy wnoszą pokój, stają się obrazem Boga Ojca. Są, jak powiedział Jezus, „synami 

Bożymi”. 

 

▌ JEZUS – CZYNIĄCY POKÓJ 

 

Całe życie Jezusa było czynieniem pokoju. Oczywiście najważniejsze było 

wprowadzenie pokoju między Bogiem a ludźmi. Jak pisał św. Paweł: „Chrystus umarł za 

nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). Jezus przyszedł pojednać nas z Ojcem, 

abyśmy mogli ponownie wejść z Nim w relację, relację miłości, a nie wrogości. 

Ale Jezus czynił pokój nie tylko przez swoją śmierć na krzyżu. Dzień po dniu 

pokazywał swoim uczniom, jak mają stawać się ludźmi pokoju. Widać to zwłaszcza w 

jednym z ewangelicznych epizodów. 

Pewnego dnia Jakub i Jan przyszli do Jezusa ze śmiałą prośbą: „Daj nam, żebyśmy w 

Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie” (Mk 10,37). 

Słysząc to, pozostali uczniowie oburzyli się na nich. Już i tak ci dwaj bracia cieszyli się 

szczególnymi względami Jezusa, a teraz próbują na boku załatwić sobie jeszcze lepszą 

pozycję! 

Jednak zamiast pogłębiać podział poprzez potępienie postawy Jakuba i Jana, Jezus 

wskazał uczniom drogę do przezwyciężania wszelkich podziałów: „Kto by między wami 

chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym 

między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich” (Mk 10,43-44).  

Służcie sobie nawzajem. Czyńcie dobro. Bądźcie wobec siebie ofiarni.  

Rywalizacja i podziały nie mogą współistnieć z aktami miłości. Uniżanie siebie oraz 

służba innym to najlepsza droga do pokoju i pojednania. 

 

 

 



▌ PIOTR – CZYNIĄCY POKÓJ 

 

 Od samego początku Kościół potrzebował ludzi czyniących pokój. Jedności i miłości 

wierzących zagrażały rozmaite podziały. Widzimy to na przykładzie podziału pomiędzy 

poganami i Żydami, z którym przyszło się zmierzyć Apostołom. 

Przez całe wieki naród żydowski trzymał się z dala od ludzi innych ras i religii. Bóg 

wezwał Izraelitów do świętości, do oddzielenia się od pogan – których postrzegali jako 

nieczystych grzeszników. Dał im Prawo i wezwał do takiego sposobu życia, który był Mu o 

wiele milszy niż postępowanie okolicznych narodów pogańskich. 

Wydarzyło się jednak coś nieoczekiwanego – kiedy Apostoł Piotr ogłosił Ewangelię 

żołnierzowi rzymskiemu Korneliuszowi i jego rodzinie, Duch Święty zstąpił na nich 

pomimo ich nieżydowskiego pochodzenia, a oni zaczęli wychwalać Boga i mówić obcymi 

językami (Dz 10,1-48). Na ten widok Piotr stwierdził: „Któż może odmówić chrztu tym, 

którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?” (Dz 10,47). I tak pierwsi poganie 

zostali ochrzczeni. 

Śmiały ruch Piotra wzbudził kontrowersje, które trwały całe dziesięciolecia. Jak 

poganie, nienależący do wybranego ludu Boga, mogli zostać przyjęci do Kościoła? Czy nie 

powinni przynajmniej zostać obrzezani i podporządkować się prawom i tradycjom 

przestrzeganym przez ich żydowskich braci i siostry? 

 

▌  PAWEŁ – CZYNIĄCY POKÓJ 

 

Kwestia ta doprowadziła do sporów w całym Kościele, jednak wzajemne animozje i 

podziały najbardziej uwidoczniły się w posłudze Pawła. Po swoim nawróceniu Paweł 

poświęcił się podróżowaniu od miasta do miasta i wzywaniu zarówno Żydów, jak i pogan 

do wiary w Chrystusa. Zakładał Kościoły, do których należeli ludzie pochodzący z 

różnorakich środowisk: Żydzi i Grecy, niewolnicy i wolni, bogaci i biedni. We wszystkich 

tych miejscach pomagał nowym wierzącym przezwyciężać dzielące ich różnice i żyć w 

pokoju Chrystusa. 

Tak radykalnie rozumiana jedność nie była łatwa. Zwłaszcza pomiędzy Żydami a 

poganami istniały głębokie podziały i Paweł musiał wciąż przypominać im, że stanowią 

jedno w Chrystusie.  

 

 



 Pisał do Rzymian: „Nie ma tu różnicy: wszyscy (…) dostępują 

usprawiedliwienia darmo (…) przez odkupienie, które jest w Chrystusie 

Jezusie” (Rz 3,22-24).  

 A do Galatów: „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani 

człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście 

kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28).  

 Z kolei do Efezjan pisał, że Jezus jest „naszym pokojem” oraz że połączył 

podzielone narody, gdyż „zburzył rozdzielający je mur – wrogość” (Ef 2,14). 

Nieczęsto postrzegamy św. Pawła jako krzewiciela pokoju. Śmiały Apostoł? Owszem. 

Błyskotliwy teolog? Jak najbardziej. Nieustraszony głosiciel prawdy? Oczywiście.  

Ale Paweł również przez całe swoje życie dążył do jedności pomiędzy ludźmi. Także               

i dziś możemy sobie wyobrazić, jak woła: Spójrzcie na Jezusa! Niech Jego krzyż zada 

śmierć wszelkiej rywalizacji pomiędzy wami. Niech Jego pokora zmiękczy wasze serca, 

abyście mogli przebaczać sobie nawzajem. Niech Jego pokój uzdolni was do wzajemnej 

miłości i życia w pokoju. 

To oczywiste, że Paweł był człowiekiem czyniącym pokój! 

 

▌ CZYNIĆ POKÓJ 

 

 Jak więc my, dzieci Ojca niebieskiego, możemy dziś czynić pokój?  

Przede wszystkim musimy najpierw zabiegać o pokój w naszych własnych sercach. 

Jeśli w nas samych nie ma pokoju, nie będziemy w stanie wnosić go w nasze środowiska. 

Pokój płynie z naszej relacji z Jezusem. Jeśli więc cokolwiek zakłóca pokój twojego serca – 

czy to poczucie winy z powodu grzechu, do którego nie chcesz się przyznać, czy 

nieprzebaczenie, uraza lub troska   przynieś to przed Pana. Proś Go, by pomógł ci odzyskać 

pokój, nawet jeśli znajdujesz się w sytuacji, która jest poza twoją kontrolą. 

Po drugie, starajmy się tworzyć atmosferę pokoju poprzez nasze słowa                                  

i postępowanie w domu, w pracy, we wspólnocie czy parafii. Wiąże się to z postawą 

służby. Pamiętajmy, co powiedział Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy po tym, jak umył 

nogi swoim uczniom: „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja 

wam uczyniłem” (J 13,15).  

Szukaj więc sposobności do służby, a twój przykład udzieli się innym – rozpali 

ofiarność, życzliwość i pragnienie jedności w ludziach, których masz wokół siebie. 

Niezwykle ważne są słowa, które wypowiadasz – a także te, których świadomie nie 

wypowiadasz.  



Apostoł Jakub uważał mowę za tak ważną, że napisał: „Jeśli ktoś nie grzeszy mową, 

jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało” (Jk 3,2).  

Paweł pouczał Tesaloniczan: „Zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich” 

(1 Tes 5,11). 

 Zachęta jest wspaniałym sposobem budowania pokoju, kiedy narasta irytacja i 

wszyscy wokół zaczynają narzekać. Buduje ona ludzi, budzi w nich ufność i motywuje do 

wspólnego działania. Każdy lubi otrzymywać słowo zachęty! 

 Czuwanie nad własnym językiem wymaga praktyki, zwłaszcza wobec najbliższych, 

ale ten trud sowicie się opłaca. Zanim otworzysz usta, zastanów się: „Czy słowa, które mam 

zamiar wypowiedzieć, są narzędziem pokoju, czy też zasieją niezgodę? Będą zbudowaniem 

dla innych czy poranią ich i zniechęcą?”. Robiąc wieczorem rachunek sumienia, zastanów 

się nie tylko nad swoimi uczynkami, ale także nad słowami. 

 

▌ TWOJE POSTĘPOWANIE  MA ZNACZENIE 

 

Wszystkie twoje słowa i czyny mogą wnosić pokój – rozładowywać napięcia, pomagać 

w rozwiązywaniu konfliktów, działać jak kojący balsam na twoje relacje. A nawet jeśli nie 

będziesz w stanie wnieść pełnego pokoju w swoje środowisko lub w szczególnie trudne 

relacje, twój wkład nie będzie bez znaczenia. 

Św. Paweł napisał kiedyś: „Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie                     

w zgodzie ze wszystkimi ludźmi” (Rz 12,18).  

Możemy czynić tylko to, co zależy od nas, ale ma to swoją wartość.  

Czyń to, co możesz, a resztę pozostaw Bogu. Zapytaj siebie: „Jak mogę stać się 

człowiekiem pokoju? W jaki sposób mogę wnosić pokój w moją rodzinę, miejsce pracy, 

sąsiedztwo i parafię?”. 

 Zbadaj swoje słowa i czyny, i zobacz, czy wprowadzają one pokój, czy rozłam.  

 Zapytaj Pana, gdzie możesz budować innych, przyjmując postawę miłości                      

i służby.  

To czyniąc, będziesz nazwany dzieckiem Boga – gdyż będziesz naśladować Jezusa, 

jedynego Syna Bożego, który przyszedł, „aby nasze kroki skierować na drogę pokoju” 

(Łk 1,79). ▐ 

 

 

 

 


