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    XXII niedziela zwykła  
                        

Mt 16, 21 - 27        3 września  2017 
 

(21) Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do 

Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; 

że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. (22) A Piotr wziął Go na 

bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to 

nigdy na Ciebie. (23) Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, 

szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co 

ludzkie.  

(24 - 27) Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów:  
 

 Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.  

 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie             
z mego powodu, znajdzie je.  

 Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał,            
a na swej duszy szkodę poniósł? 

  

Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? (27) Albowiem Syn 

Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy 

odda każdemu według jego postępowania. (28) Zaprawdę, powiadam wam: 

Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, 

przychodzącego w królestwie swoim.  

 
 

Komentarz do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu  

wyd. Edycja Św. Pawła, Częstochowa  2009 
 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 1 
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 Pierwsza zapowiedź Męki i Zmartwychwstania 

 

Zaraz po wyznaniu Piotra, Jezus zaczął prostować powszechnie panujące przekonania o 

Mesjaszu, czyli Chrystusie, i wyraźnie mówił o swojej Męce. Kontrastowało to mocno z 

wyobrażeniami i oczekiwaniami Żydów. 

Pierwsza zapowiedź Męki Jezusa otwiera decydującą fazę w Jego działalności: teraz musi 

iść do Jerozolimy (w. 21), gdzie dopełni się Jego męczeństwo. Słowo musi podkreśla moc 

woli Ojca i znaczenie śmierci Pana dla całej historii zbawienia. 

Jezus był świadom śmierci, która Go czekała, gdyż była ona logicznym następstwem Jego 

życia i działalności, została także zapowiedziana  poprzez proroka Izajasza (Iz 49, 3-5; 50, 7-

9, 52,15 - 53,12). 

Chrystus był stanowczy: kto wierzy w Niego i przyjmuje Go jako posłanego przez Boga 

Zbawiciela, musi przyjąć również zaplanowaną dla Niego przez Boga mękę i śmierć. 

Wiara apostołów okazała się jednak niedojrzała; nie byli oni w stanie zaakceptować 

zapowiedzianej śmierci Jezusa. Upierający się przy ludzkim myśleniu Piotr został surowo 

zganiony. 

 

Jezus nie stwierdził jednak, że Piotr jest szatanem, ale użył tego określenia w 

pierwotnym znaczeniu (oponent, przeciwnik, przeszkoda na drodze do czegoś). 

 

Upominając Jezusa, Piotr sprzeciwił się woli Bożej, którą Mistrz miał wypełnić. Słowa 

apostoła pochodziły od szatana, który próbował zniweczyć plany Boga. Wpływ szatana 

utrudnia człowiekowi prawidłowa ocenę rzeczywistości i rozeznawanie woli Bożej. 

Opowiadanie o skarceniu Piotra łączy się ściśle z opisem kuszenia Jezusa na początku 

Jego publicznej działalności (Mt 4, 1 - 11). 

 

 Warunki pójścia za Jezusem 

 

Chrystus uświadomił uczniom, że czeka Go cierpienie. Tą samą drogą pójdą także oni, 

gdyż uczeń powinien naśladować Mistrza. Kto idzie za Jezusem, musi uczyć się od Niego 

przyjmowania różnych utrapień życia (Łk 9, 23). 

W pewnych okolicznościach uczeń ma być gotowy nawet do oddania swojego życia za 

Chrystusa i Ewangelię. 
 

Jezus wyraźnie mówi więc o gotowości na śmierć męczeńską, która jest szczytem miłości 

(J 15, 13). Nie jest to jednak przygnębiający wyrok na Jego uczniów. Pójście za Jezusem 

drogą krzyża oznacza bowiem także udział w Jego pełnym zwycięstwie i chwale. 

Umocnieniem nadziei uczniów wobec różnych cierpień jest ponadto bliskość królestwa 

Bożego. 
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Obietnica Jezusa: Niektórzy z was nie umrą, dopóki nie zobaczą Syna Człowieczego, 

przychodzącego po królewsku (w. 28) wypełnia się w różny sposób. 

 

1. Najpierw w cudzie Przemienienia (Mt 17, 1-9), kiedy to Piotr, Jakub i Jan zobaczyli 

w przemienionym Mistrzu nadchodzące królestwo Boże. 

2. Następnie w spotkaniach apostołów ze Zmartwychwstałym. 

3. W końcu, gdy pomimo niewiary i prześladowań Kościół rozszerzał się w świecie 

jako znak Królestwa Bożego, którego pełnia objawi się na końcu świata. 

 

Fakt Zmartwychwstania Jezusa i obecność w świecie Kościoła, w którym On żyje i działa, 

są więc dla chrześcijan źródłami męstwa i nadziei. Są to także przekonujące znaki obecności 

królestwa Bożego. 
 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Jeśli kto chce pójść za Mną ... 
 

 

U Jana jest powiedziane: „Jeśli ziarno wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie 

tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24), tu natomiast                        

[w Ewangelii Mateusza] rzecz obszerniej tłumaczy, mówiąc, że śmierć należy ponieść, i 

odnosi to nie tylko do siebie, ale także do nich. Ta bowiem mieści w sobie tak wielką 

korzyść, że byłoby to nawet rzeczą zgubną, gdybyśmy nie chcieli ponieść śmierci; być na 

nią natomiast przygotowanym jest dobrem... 

 Patrzcie jednak, że nie dołącza do tych słów żadnego przymusu, nie powiedział bowiem: 

czy chcecie, czy nie chcecie, musicie to cierpieć, ale: „Jeśli kto chce pójść za Mną”.  

Siłą nie narzuca, nie przymusza, ale każdego czyni panem swej woli. „Jeśli kto chce”.             

Do dobrego wzywam, a nie do złego i przykrego, nie do kary i zemsty, ażebym miał 

zmuszać; tu sama natura tej rzeczy może ku sobie pociągać.  

A gdy tak mówił, bardziej do siebie przyciągał. Ten bowiem, kto przymusza, często od 

siebie odrzuca, kto zaś słuchaczowi daje wolność, bardziej go ku sobie pociąga, łagodność 

bowiem więcej może aniżeli przymus. Dlatego też powiedział: „Jeśli kto chce”. Wielkie to 

bowiem dobra, które wam ofiaruje, takie, że do nich biegnie się dobrowolnie.  
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Jeśliby bowiem kto złoto ofiarowywał i skarb przedłożył, nie musiałby usilnie wzywać, a 

jeśli do tego nie wzywa się usilnie, to tym mniej do dóbr niebieskich. Jeśli bowiem natura 

rzeczy cię nie pociąga, byś biegł, to nie jesteś godzien, abyś otrzymał, a jeśli otrzymasz, to 

nie będziesz w stanie należycie ocenić tego, coś otrzymał.  

 

Dlatego też Chrystus nas nie zmusza, ale zachęca, litując się nad nami... Jeśli sądzicie, że 

to, co powiedziane, nie jest źródłem niezliczonych dóbr, o ile by was to spotkało – to nie 

zadaję wam gwałtu i nie zmuszam was, ale jeśli kto chce iść za Mną, tego wzywam. Nie 

uważajcie, że to, co teraz czynicie, towarzysząc Mi, znaczy już iść za Mną. Wiele wam 

jeszcze potrzeba trudów, wiele niebezpieczeństw, jeśli chcecie iść za Mną.  

 

Nie powinieneś bowiem, Piotrze, oczekiwać korony dlatego, że Mnie wyznałeś Synem 

Bożym, i sądzić, że ci to do zbawienia wystarcza i że będziesz później mógł żyć w spokoju, 

jak gdybyś już wszystko spełnił. Mógłbym przecież jako Syn Boży nie dopuścić, abyś tych 

prześladowań nie doznał, ale nie chcę tego dla ciebie, [chcę], abyś ty sam przyczynił się 

czymś (do swego zbawienia) i stał się godniejszym [nagrody]. Tych, których Chrystus 

bardzo miłuje, szczególnie doświadcza, aby się wsławili i to nie tylko dzięki Jego 

pomocy. 

 

 

 Tzw. II List Klemensa (II w.). Homilia, niesłusznie uważana za 

list i przypisywana papieżowi Klemensowi. 
 

Nie można służyć Bogu i mamonie 
 

I wiedzcie, bracia, pobyt ciała na tym świecie jest krótki i trwa czas niedługi, obietnica 

zaś Chrystusowa jest wielka i przedziwna, i taki jest odpoczynek przyszłego królowania 

oraz żywota wiecznego. A cóż mamy czynić dla zdobycia tych dóbr? Nic innego, tylko 

wieść życie święte i sprawiedliwe, uważać sprawy tego świata za rzeczy obce i pożądać ich.  

 

Jeśli bowiem pożądamy ich posiadania, zbaczamy z drogi sprawiedliwości. A oto Pan 

mówi: „Żaden sługa nie może dwom panom służyć” (Mt 6, 24).  

Jeśli chcemy Bogu służyć i mamonie, nie odnosimy pożytku. „Na cóż się bowiem, 

przyda, jeśliby kto pozyskał świat cały, a na duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 

26)183. 

 

 

 

 

 



5 
 

 św.  Bazyli Wielki 
 

Właściwy wybór 
 

Jestem doprawdy podobny do ludzi na morzu, tracących rozeznanie z braku 

doświadczenia w żegludze i cierpiących na nudności: źle znoszą wielkość okrętu 

wystawionego na gwałtowne kołysanie, a przesiadłszy się z kolei na czółno lub łódź 

żaglową, cierpią na nudności i tracą się do reszty, bo uczucie obrzydzenia i żółć przenoszą 

się wraz z nimi.  

W ten sposób rzecz ma się niejako z nami. Nosimy bowiem w sobie nasze wewnętrzne 

cierpienia, toteż wszędzie jesteśmy narażeni na podobne udręki... To jednak jest wybór, jaki 

należało uczynić, bo dzięki niemu dane nam będzie pójść w ślady Tego, który wskazał 

drogę zbawienia: „Jeśli kto chce pójść za Mną – powiedział Chrystus – niech się 

zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje” (Mt 16, 

24). To są Jego słowa.  

 

 Filoksen z Mabbug 
 

Chrystus zaprasza cały świat 

 

Patrz na to wyjście Abrahama, uczniu, i niech twoje będzie takie same jak jego; nie 

opóźniaj się, słysząc żywy głos Chrystusa, który cię wzywa. Tam powołał jedynie 

Abrahama, tu – w swojej Ewangelii – przywołuje, aby poszli za Nim wszyscy, którzy chcą. 

Skierował bowiem do wszystkich ogólne powołanie, kiedy powiedział: „Jeśli kto chce 

pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech 

Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). Tam powołał tylko Abrahama, tu zaprasza cały świat, by 

stał się podobny do Abrahama. 

  

 św.  Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Nie masz niż droższego nad duszę 
 

Trzeba bowiem zaczekać (z wychowaniem dzieci), aby syn się zasłużył, aby się 

odznaczył w sprawach publicznych; a o duszę wcale się nie troszczycie i nie zważacie na to, 

że jest sponiewierana. I dlatego wszystko pełne jest zamieszania, nieporządku, wrzawy, 

ponieważ o nią się nie troszczą i o to, co potrzebne, nie starają się; względem rzeczy bez 

wartości natomiast wielką zapobiegliwość okazują. 

 Czy nie wiesz, że nie możesz nic tak dobrego dla syna uczynić jak to, że go od skalania 

czystym zachowasz?  
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Nie masz bowiem nic droższego nad duszę.  

 

„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na 

duszy swej szkodę poniósł?” (Mt 16, 26). Ale chciwość pieniędzy wszystko przewróciła 

i zniszczyła, bojaźń Boską usunęła jak tyran zamek warowny, tak ona dusze ludzkie 

opanowała. Dlatego o zbawienie dzieci i nasze nie dbamy, to jedno mając tylko na oku, 

abyśmy stali się zamożnymi. 

 

 św.  Tomasz a Kempis 
 

Krzyż wszędzie na ciebie czeka 
 

Twarda zda się dla wielu ta mowa: zaprzyj się sam siebie, nieś krzyż i naśladuj Jezusa. 

Lecz o wiele ciężej będzie usłyszeć ten ostateczny wyrok: „Idźcie precz ode mnie, 

przeklęci, w ogień wieczny” (Mt 25, 41). Ci, którzy teraz chętnie słuchają słowa krzyża i 

spełniają je, nie będą się obawiać głosu wiecznego potępienia. Znak krzyża okaże się, gdy 

Pan przyjdzie na sąd. Wtedy wszyscy słudzy krzyża, którzy upodobnili się życiem do 

Ukrzyżowanego, przystąpią z wielką ufnością do Chrystusa-Sędziego. 
 

 Dlaczego więc obawiasz się wziąć krzyż, który prowadzi do królestwa?  

 

W krzyżu zbawienie, w krzyżu życie, w krzyżu obrona przed nieprzyjaciółmi, w krzyżu 

źródło niebiańskiej słodyczy, w krzyżu moc ducha, w krzyżu radość serca, w krzyżu szczyt 

cnoty, w krzyżu doskonałość świętości. Poza krzyżem nie ma dla duszy zbawienia ani 

nadziei życia wiecznego. Weź więc swój krzyż i idź za Jezusem, a wejdziesz do żywota. 

„On cię poprzedził, dźwigając krzyż dla siebie” (J 19, 17), a umarł na nim dla ciebie, 

abyś i ty dźwigał swój krzyż i pragnął na nim umrzeć.  

 

Jeśli bowiem współumrzesz z Jezusem, z Chrystusem razem żyć będziesz; jeżeli staniesz 

się towarzyszem Jego cierpienia, będziesz także uczestnikiem Jego chwały. Wszystko 

zamyka się w krzyżu, wszystko polega na umieraniu; nie ma innej drogi do życia i do 

prawdziwego pokoju wewnętrznego poza drogą świętego krzyża i codziennego 

umartwiania. Idź, dokąd chcesz, i szukaj, czego chcesz, a nie znajdziesz wznioślejszej drogi 

w górze ani bezpieczniejszej w dole, jak droga krzyża świętego. Układaj i urządzaj sobie 

wszystko według swej woli i upodobania, a mimo to przekonasz się, że zawsze trzeba 

cierpieć albo dobrowolnie, albo z musu; tak więc krzyż znajdziesz czy to odczuwając ból 

ciała, czy też udrękę duchową. 

Niekiedy Bóg cię opuści, niekiedy bliźni doświadczy; co więcej, często sam sobie 

będziesz ciężarem. Nie pomoże wtedy żadne lekarstwo, nie ulży żadna pociecha, trzeba 

cierpieć, dopóki Bóg zechce.  
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Albowiem Bóg pragnie, abyś się nauczył znosić cierpienie bez pociechy, abyś się Jemu 

całkowicie oddał i przez cierpienie stał się pokorniejszy. Nikt tak serdecznie nie odczuwa 

męki Chrystusa jak ten, który doświadczył podobnej udręki. Krzyż więc zawsze jest gotów i 

wszędzie na ciebie czeka. Nie ujdziesz przed nim, gdziekolwiek byś poszedł, gdyż tam, 

dokąd się udasz, siebie samego poniesiesz i tak znajdziesz [krzyż]. Zwróć się wzwyż i 

popatrz w dół: zewnątrz i wewnątrz spotkasz krzyż; jeśli chcesz zachować wewnętrzny 

spokój i zasłużyć na wieczną koronę, musisz się zdobyć na cierpliwość.  

 

Gdy swój krzyż dźwigasz chętnie, to i on ciebie poniesie i zaprowadzi do upragnionego 

celu, to jest tam, gdzie już nie będzie cierpień, które tu się kończą. Jeśli niechętnie krzyż 

dźwigasz, stanie się on dla ciebie ciężarem i samego siebie bardziej obciążysz, a jednak 

nieść go musisz. Jeślibyś rzucił jeden krzyż, spotkasz na pewno inny, może jeszcze cięższy. 

 

 

Medytacja z miesięcznika "Słowo wśród nas" 
 

 

Nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku.  (Mt 16,23) 

 

Biedny Piotr!  

 

 Przed chwilą wyznał, że Jezus to „Mesjasz, Syn Boga żywego”  (Mt 16,16),                

i Jezus uznał jego słowa za natchnione przez Boga, co z pewnością uszczęśliwiło 

Piotra.  

 Teraz jednak Jezus upomina go w najsurowszych słowach za to, że próbował 

powstrzymać Go przed krzyżem: „Zejdź mi z oczu, szatanie! Nie myślisz po 

Bożemu, lecz po ludzku” (Mt 16,23).  
 

 Czy wyobrażasz sobie, jakie wrażenie musiało to zrobić  na Piotrze?  

 Co skłoniło Jezusa do tak radykalnej zmiany tonu?  

 

W obu przypadkach Piotr miał jak najlepsze intencje. W obu przypadkach czynił to, co 

wydawało mu się słuszne. Skąd więc tak ostra reakcja Jezusa? 

 

Historia ta pokazuje nam, że nasze myśli mogą w jednej chwili znajdować się pod 

wpływem Boga, w drugiej zaś pod wpływem diabła, a my nie zawsze jesteśmy w stanie to 

odróżnić. Jeśli chcemy wzrastać w życiu duchowym, potrzebna jest nam zdolność 

rozeznawania w wierze, nauka myślenia „po Bożemu” (Mt 16,23). 
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Piotr na pewno porównywał ze sobą te dwie sytuacje. Pytał: „Dlaczego Jezus za jedno 

mnie pochwalił, a za drugie zganił?”. Może nawet prosił Jezusa o wyjaśnienie. Z czasem 

jednak nauczył się coraz lepiej rozpoznawać Boże myśli i żyć pełniąc wolę Boga.  

 

 Jak inaczej mógłby stać się jednym z najmądrzejszych i najbardziej 

oddanych członków pierwotnego Kościoła? 

 

Oto jeden ze sposobów, który może nam pomóc w nauce rozeznawania w wierze. 

Codziennie wybierz sobie konkretną sytuację i zapytaj: 

 

 „Jezu, co Ty byś zrobił na moim miejscu?” 
 

 Ta prosta modlitwa otwiera nas na Bożą łaskę i zmienia nasze myślenie. Pismo Święte 

poleca nam przemieniać się przez odnawianie umysłu. Przy odrobinie cierpliwości                        

i praktyki z czasem nauczymy się rozeznawać, co jest „dobre, co Bogu miłe i co 

doskonałe” (Rz 12,2) w każdej sytuacji naszego życia. 

 

„Panie, rozjaśnij mój umysł. Naucz mnie myśleć tak, jak Ty myślisz”. 

 

 

Jr 20,7-9       Ps 63,2-6.8-9      Rz 12,1-2 
 

 

 

 

Wspólna podróż po Biblii - Moc Słowa - ks. Bp Grzegorz Ryś 

Bez umiaru 
 

Podczas jednej z pielgrzymek do Częstochowy czytaliśmy fragment Ewangelii według św. 

Mateusza: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 

krzyż swój i niech Mnie naśladuje". I dalej: "Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy                    

z tych którzy tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego 

w królestwie swoim" (zob. Mt 16, 24 - 28). 
 

Trudno nie zapytać o tych "niektórych"; czym różnią się od pozostałych? Co sprawi, że 

ujrzą oni Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie, inni zaś najwyraźniej nie? Będą 

żyć odpowiednio długo? Czy chodzi o tych, którzy mieliby doczekać Paruzji? Oczywiście, że 

nie! Więc? 
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Chodzi o jakość wzroku. Chodzi o takich "niektórych", którzy widzą to, czego inni nie 

potrafią zobaczyć. Zarówno wtedy, dwadzieścia wieków temu, jak i dzisiaj. Zapytałem 

podczas homilii: "Kto z was widział Jezusa Chrystusa przychodzącego w królestwie swoim?" 

W gronie blisko dwóch tysięcy osób podniosło się kilka, może kilkanaście rąk, wśród 

księży - dwie, może trzy ... Rzeczywiście "niektórzy". Wtedy podniosłem, najwyżej jak 

potrafiłem, krzyż ołtarzowy - tak wysoko, by wszyscy mogli go zobaczyć. 

 

 W mojej pamięci zaczęło wpierw pulsować, a potem już krzyczeć zdanie, jakie dane mi 

było na żywo słyszeć w katedrze wawelskiej w roku 1987 z ust Jana Pawła II (podczas 

homilii wygłoszonej pod Czarnym Krzyżem królowej Jadwigi):  

"To w krzyżu jest Ci dana, o Chryste, wszelka władza; taka władza, jakiej nikt 

inny nie ma nad sercem człowieka". 

 

Spokojnym, nienarzucającym się głosem papież kierował wtedy wzrok każdego za 

słuchaczy na krzyż - na ścianie w naszym domu, przy przemierzanej przez nas wielokrotnie 

drodze, a zwłaszcza na ten łagodnie i cicho wiszący na naszych piersiach. 
 

Chrystus jest Królem z krzyża. 
 

Kto Go zobaczył na krzyżu - zobaczył Go w Jego królowaniu, które jest królowaniem 

miłości sine modo ("bez umiaru") - jak jest napisane nad krzyżem w nowohuckiej 

Mogile. Innej władzy niż władza miłości, władza nad sercem człowieka, Chrystus nie chce. 

innej nie szuka, do innej nie pretenduje, ofiarowywanej Mu - nie przyjmuje.                  

Wielokrotnie pokazał to w swoim ziemskim życiu - uciekał przed tymi, którzy "chcieli Go 

porwać i obwołać królem" (J 6, 15). 

 

Czy rzeczywiście tak trudno jest - patrząc z uwagą na krzyż - zobaczyć, odkryć, 

doświadczyć Chrystusowej, królewskiej władzy nad sobą? Czy ten rodzaj władzy - władzy 

miłości - jest za mały? Nie dość konkretny? Ile jest warta władza nad człowiekiem, która nie 

jest władzą "nad jego sercem"? Jeśli jest wykonywaniem poleceń, ale bez wewnętrznego 

przekonania, bez utożsamiania się z nimi, bez uznania za swoje? 

Jezus mówi w Ewangelii według św. Jana: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie 

zachowywać moje przykazania" (J 14, 15). Zachowywanie ich bez miłości nie jest więc tak 

naprawdę ich zachowywaniem. A w każdym razie niegodnym człowieka. Chrystus nie 

przyjmuje darów składanych Mu na sposób niewolniczy. Bez chęci. bez radości. Rękami 

związanymi jedynie prawem, lękiem przed instytucją czy naciskiem grupy. Rezygnacją oraz 

pełnym żalu i wewnętrznego buntu dostosowaniem się. 
 

Chrystus na krzyżu ma władzę wezwać człowieka aż do męczeństwa. 
 

A tego żadną inną władzą nie można człowiekowi nakazać. 
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Fragment wywiadu z kardynałem Robertem Sarahem                                    

w książce - wywiadzie : "Bóg albo nic" 

 

 

 Jak zdefiniować życie modlitwą, o którym Ksiądz Kardynał tak często 

mówi? 

Każdy z nas bezwzględnie musi zaprogramować i zbudować każdego dnia swoje życie 

modlitwy. Jak? 

Opowiem Panu pewną historyjkę, która składnia do refleksji. 

Pewnego razu zatrudniono starego profesora, żeby nauczył grupę kilkunastu 

dyrektorów wielkich przedsiębiorstw, jak skutecznie planować swój czas. zajęcia te 

stanowiły jeden z pięciu warsztatów podczas ich całodziennego szkolenia. Stary 

profesor miał więc tylko jedną godzinę. Stojąc, kolejno zmierzył ich wzrokiem, po 

czym powiedział: "Zrobimy doświadczenie". 

Spod stołu wyjął ogromny, wielolitrowy słój i delikatnie postawił go przed sobą. 

potem wyjął kilkanaście kamieni, wielkości mniej więcej piłki tenisowej, i delikatnie 

pojedynczo włożył je do wielkiego słoja. Kiedy słój wypełnił się po brzegi, tak że nie 

mieścił się w nim ani jeden kamień więcej, podniósł oczy na swoich kursantów                       

i spytał: "Czy słój jest pełen?" Wszyscy powiedzieli: "Tak". Odczekał kilka sekund                 

i dodał: "Naprawdę?"  

Wtedy znowu się schylił i wyjął spod stołu pojemnik ze żwirem. Starannie wsypał ten 

żwir na duże kamyki i lekko potrząsnął słojem. Żwir przesypał się między kamieniami 

do samego dna słoja. Stary profesor znów podniósł wzrok na swoich słuchaczy                       

i kolejny raz zapytał: "Czy słój jest pełen?" Tym razem błyskotliwi kursanci zaczęli 

rozumieć jego fortel. Jeden z nich odpowiedział: "Prawdopodobnie nie!". "Dobrze!", 

odparł stary profesor. 

Znowu się schylił i wydobył spod stołu piasek. Wsypał go do słoja. Piasek wypełnił 

przestrzeń między kamykami a żwirem. Po raz kolejny zadał pytanie: "Czy słój jest 

pełen?". Tym razem bez wahania, jednym chórem kursanci odpowiedzieli: "Nie!". 

"Dobrze!", odparł stary profesor. I tak jak spodziewali się kursanci, wziął stojący na 

stole dzbanuszek z wodą i wypełnił nią słój aż po brzegi. 

Po czym stary profesor zapytał: "Jaką wielką prawdę udowadnia nam to 

doświadczenie?"   
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Trzeźwy i najśmielszy z kursantów, myśląc o temacie wykładu, odpowiedział:  "To 

nam udowadnia, że nawet gdy nam się wydaje, że nasz kalendarz jest całkowicie 

wypełniony, jeśli naprawdę chcemy, możemy do niego dodać jeszcze więcej spotkań i 

rzeczy do zrobienia". 

"Nie - odparł stary profesor - to wcale nie tak! Wielka prawda, jaką nam udowadnia to 

doświadczenie, brzmi następująco: jeśli w pierwszej kolejności do słoja nie włożymy 

dużych kamieni, to potem nigdy nam się nie uda ich włożyć". 

Zapanowała głęboka cisza, każdy sobie uświadamiał oczywistość tego wniosku. Stary 

profesor powiedział im wtedy: "Co w waszym życiu jest dużymi kamieniami? Wasze 

zdrowie, wasza rodzina, przyjaciele, marzenia, kariera zawodowa? Zapamiętać trzeba, 

że najważniejsze jest położenie dużych kamieni w waszym życiu na samym początku, 

inaczej narażamy się na to, że już nam się to nie uda. 

Jeśli damy pierwszeństwo tandecie - żwirowi, piaskowi - to wypełnimy swoje życie 

drobnostkami, rzeczami bez znaczenia i bez wartości, i już nie starczy nam czasu na 

ważne sprawy. Nie zapominajcie więc o zadawaniu sobie pytania: co jest dużymi 

kamieniami w moim życiu? A potem połóżcie je jako pierwsze w słoju waszego 

życia". 

Stary profesor przyjaźnie pomachał na pożegnanie swoim słuchaczom i powoli opuścił 

salę. 

Czy modlitwa jest w moim życiu jednym z takich dużych kamieni? 

Odpowiem bez trudu: modlitwa musi być naprawdę wielkim kamieniem, który musi 

wypełnić słój naszego życia. Jest to czas, w którym nie mamy nic innego do wyboru 

prócz bycia z Bogiem. 

Jest to cenny czas, w którym wszystko się tworzy, wszystko się regeneruje, w którym 

działa Bóg, żeby nas do siebie upodobnić. 

Święty Paweł często nas wzywa  żebyśmy żyli na modlitwie i błaganiach: "Przy 

każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i 

proście za wszystkich świętych" (Ef 6, 18). A jednocześnie podkreśla naszą 

niezdolność poznania, o co prosić, żeby modlić się, jak trzeba; Duch Święty 

przychodzi nam jednak z pomocą i sam wstawia się za nami "w błaganiach, których 

nie można wyrazić słowami" (Rz 8, 26). 

Modlitwa to przede wszystkim dzieło Ducha Świętego, który modli się w nas, 

odbudowuje nas wewnętrznie i zanurza w bliskości Trójjedynego Boga. 

Oto dlaczego sprawą pierwszorzędnej wagi jest zamilknąć i słuchać, zgodzić się na 

ogołocenie z siebie i zawierzenie siebie Bogu, który jest w nas obecny. 
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Modlitwa to nie jest chwila magii, polegająca na przedstawieniu takiej czy innej 

skargi, żeby poprawić swoje samopoczucie. 

Milczenie wewnętrzne pomaga nam słuchać modlitwy Ducha Świętego, która staje się 

naszą modlitwą. 

Duch Święty wstawia się zamiast nas. 

Na modlitwie ważne są nie nasze słowa, ale umiejętność milczenia, żeby pozwolić 

mówić Duchowi Świętemu, słuchać Go, jak błaga i wstawia się za nami. 

Jeśli wejdziemy w tajemnicze milczenie Ducha Świętego, z pewnością zostaniemy 

wysłuchani, gdyż mamy serce, które słucha. 

Bóg nie odpowiada nam tak, jakbyśmy sobie życzyli, zwłaszcza że często prosimy              

o rzeczy niemożliwe, jak dzieci domagające się tysiąca prezentów. 

Nie powinno nas to jednak odwracać od Boga, kiedy problemy są realne, dręczą nas                    

i doświadczamy głębokiej nocy zwątpienia. 

W rzeczywistości modlitwa nie jest jakimś nadzwyczajnym wyczynem, ale 

milczeniem dziecka, które zwraca spojrzenie wyłącznie na Boga. 

Modlić się to pozostawić Bogu w nas nieco swobody. Trzeba umieć czekać na Niego 

w milczeniu, zawierzeniu i ufności, stanowczo i wytrwale, nawet kiedy panuje 

ciemność, w nasze wewnętrznej nocy. 

Modlitwa, tak jak każda przyjaźń, wymaga czasu, żeby się umocnić.  

Modlitwa jest więc niekiedy trudną szkołą. Trwanie w milczeniu może być przeprawą 

przez pustynię, długą i ciężką, bez wody i pożywienia, gdzie mogłoby się zdarzyć, że 

powiemy jak święta Teresa z Lisieux: "Już nawet nie wiem, czy wierzę w to, co 

śpiewam". 

Wierzący, który się modli, idzie w nocy i często jest jak pielgrzym, który szuka 

światła. 

Modlić się to wejść w wolę Boga. 

Są chwile, kiedy jesteśmy w czarnej nocy cierpienia i wzburzonej przeciw nam 

nienawiści, że może nam się zdarzyć, iż będziemy wyli jak Jezus: Eloi, Eloi, lema 

sabachthani ("Boże mój, Boże mój, , czemuś Mnie opuścił?"; Mk 15, 34). 
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Nikt nie zrozumie sensu naszego wycia, gdyż jest to modlitwa, krzyk wiary do 

naszego Boga i naszego Ojca - krzyż Jezusa na krzyżu, krzyż synowskiego 

zawierzenia wyłącznie woli Ojca, jakby dla potwierdzenia całkowitego poddania, 

przypieczętowanego już w Ogrodzie Oliwnym. 

Kiedy modlił się przejęty lękiem, a Jego pot stał się jak wielkie krople krwi 

spływające na ziemię, powiedział: "Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, 

zabierz ten kielich ode Mnie. Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się 

stanie]" (Mk 14, 36). 

Bóg pierwszy nas umiłował. 

Modlić się to patrzeć na Boga i pozwolić, żeby On na mnie patrzył, to umieć naprawdę 

usposobić się do patrzenia na Boga, który przebywa i żyje w nas w sposób trynitarny. 

To nie jest jakiś obraz; Ojciec, Syn i Duch Święty naprawdę w nas żyją. Przebywają w 

nas w jedności i komunii trynitarnej. 

Jeden Bóg w trzech odrębnych Osobach - oto serce naszej wiary chrzcielnej. 

Rzeczywiście jesteśmy mieszkaniem Boga. 

Świetnie to wyjaśnia święty Atanazy w Liście do Serapiona, biskupa Thmuis: 

Również gdy Duch w nas przebywa, przebywa w nas równocześnie Słowo, które 

udziela nam Ducha, a w Słowie jest Ojciec, i w ten sposób wypełniają się słowa:                

<Ja i Ojciec przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać> (J 14, 23). 

albowiem gdzie jest światło, tam jest i blask, tam też jego działanie i świetlana łaska". 

Miejscem modlitwy jest dusza. 

W tym sanktuarium zarezerwowanym dla Boga, w tym domu Boga, musi jednak 

panować samotność i milczenie. 

Na modlitwie bowiem w istocie mówi Bóg, a my uważnie słuchamy, podejmując 

poszukiwanie Jego woli. 

Modlić się to szukać Boga i pozwalać, by odsłonił nam swoje Oblicze i objawił swoją 

wolę. 

Z pewnością wierzymy, że Bóg w nas mieszka i żyje, ale bardzo często jest tak, że 

nigdy nie zostawiamy Mu swobody, by żył, działał, poruszał się i wyrażał. 

Sami zajmujemy cały teren naszego wewnętrznego krajobrazu, przez cały dzień                       

i przez czas nieskończony. Wciąż z zapamiętaniem usiłujemy wiele robić, wiele 

mówić, wiele myśleć. Mieszkanie Boga wypełniamy takim hałasem ... 
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Trzeba nam się nauczyć, że milczenie jest drogą do osobistego i wewnętrznego 

spotkania z milczącą, lecz żywą obecnością Boga w nas. 

Bóg nie jest w huraganie, w trzęsieniu ziemi czy w ogniu, ale jest w szmerze lekkiego 

powiewu. 

Aby modlić się prawdziwie, trzeba pielęgnować pewną dziewiczość serca i strzec jej, 

innymi słowy nie należy żyć i wzrastać w wewnętrznym czy zewnętrznym zgiełku, w 

rozproszeniu i w światowych rozrywkach; istnieją takie przyjemności, które zrywają 

jedność, rozbijają, rozdzielają i rozpraszają centrum naszego jestestwa. 

Duchowa dziewiczość, wewnętrzne milczenie i konieczna samotność to skały 

najbardziej sprzyjające życiu z Bogiem, w osobistym z Nim twarzą - w - twarz.  

Wychodzimy z tego spotkania z twarzą jaśniejącą blaskiem Bożego Oblicza, jak 

Mojżesz, gdy schodził z góry po rozmowie z Wszechmogącym. 

 


