
    

V Niedziela Wielkanocna   29   IV   2018
(J 15,1-8:  Biblia Tysiąclecia)

(1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest
tym, który uprawia. (2) Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a
każdą, która przynosi  owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. (3) Wy już
jesteście  czyści  dzięki  słowu,  które  wypowiedziałem  do  was. (4) Wytrwajcie  we
Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu
sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie
trwać nie będziecie. 
(5) Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten  przynosi  owoc  obfity,  ponieważ  beze  Mnie  nic  nie  możecie
uczynić. (6) Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i
uschnie.  I  zbiera  się  ją,  i  wrzuca  do  ognia,  i  płonie. (7) Jeżeli  we  Mnie  trwać
będziecie,  a  słowa moje  w was,  poproście,  o  cokolwiek  chcecie,  a  to  wam się
spełni. (8) Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie
się moimi uczniami.

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne:

 Św. Augustyn

Trwanie w Chrystusie

 
„Ja jestem – mówi –  krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja

w  nim,  ten  przynosi  owoc  obfity,  ponieważ  beze  Mnie  nic  uczynić  nie  możecie”
(J 15, 5n). 
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Niech nikt nie myśli przypadkiem, że latorośl sama z siebie może przynieść przynajmniej
jakiś mały owoc, bo powiedział: „Ten przynosi owoc obfity”; pamiętajmy, że nie rzekł:
„beze Mnie możecie trochę uczynić”, ale: „nic uczynić nie możecie”. 

A więc tak mało, jak wiele nie może się stać bez Tego, bez którego stać się nic nie może.
Jeśliby niewiele przyniosła latorośl, oczyszcza ją rolnik, aby przyniosła więcej; dzieje się to
jednak tak długo, dopóki trwa i żyje przez korzeń, bo sama z siebie nie może przynieść
jakiegokolwiek owocu. Lecz Chrystus nie byłby latoroślą, gdyby nie był człowiekiem; nie
przyniósłby swojej łaski latoroślom, gdyby nie był Bogiem. 

I jak bez tej łaski nie może żyć, tak śmierć znajduje się w zasięgu wolnej woli. 

„Jeśli  ktoś  we  Mnie  nie  trwa  –  mówi  –  będzie  wyrzucony  precz  jak  latorośl,  i
uschnie, i zbiorą ją, i wrzucą w ogień, i spłonie” (J 15, 6). Latorośl jest drzewem tym
godniejszym pogardy, im mniej trwa w szczepie, a tym godniejszym pochwały, im bardziej
w nim trwa, i – jak o niej mówi Pan przez Ezechiela proroka (Ez 15, 5) – odcięta na nic się
nie przyda rolnikowi i nie zda się do żadnej pracy stolarza. 

Stoją więc przed latoroślą dwie drogi: krzew winny lub ogień; jeśli nie trwa w szczepie,
będzie w ogniu; jeśli zaś nie jest w ogniu, trwa w szczepie.

 „Jeśli będziecie trwali we Mnie – mówi – i słowa moje w was będą trwały, cokolwiek
będziecie chcieli, proście, a stanie się wam” (J 15, 7). Trwając więc w Chrystusie, cóż
mogę pragnąć,  jak nie tego tylko,  co jest  zgodne z wolą Chrystusa? Cóż mogę chcieć,
trwając w Zbawicielu, jak tylko tego, co nie jest obce zbawieniu? Bowiem czego innego
pragniemy, bo jesteśmy w Chrystusie, a czego innego, bo jesteśmy jeszcze na tym świecie;
ponieważ zaś mieszkamy na tym świecie, przydarza nam się czasami, że prosimy o to, o
czym wiemy, że nie jest dla nas pożyteczne. Lecz nie może się to dla nas spełnić,  jeśli
trwamy w Chrystusie, który, gdy prosimy sprawia tylko to, co jest dla nas pożyteczne. 

Przebywamy przeto w Nim, gdy słowa Jego w nas trwają.

Prośmy więc wtedy, cokolwiek chcemy, i stanie się nam. Jeśli prosimy, a nie spełnia się,
to znaczy, że nie prosiliśmy o to, co trwa w Nim ani co zawierają Jego słowa, które w nas
trwają, lecz o to, co wynika z pożądliwości i słabości ciała, które nie są w Nim i w których
nie tkwią Jego słowa. 

A zaiste, do słów Jego należy owa modlitwa, której nauczał nas, a w której mówimy:
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie” (Mt 6, 9).W naszych prośbach nie odstępujemy ani
trochę od słów tej modlitwy, a o cokolwiek prosić będziemy, stanie się nam. Wtedy będzie
można powiedzieć, że słowa Jego w nas tkwią, gdy wypełniamy to, co nakazał, i miłujemy
to, co obiecał; gdy natomiast słowa Jego tkwią w pamięci, ale nie znajdują wypełnienia w
życiu, nie można twierdzić, że latorośl trwa w szczepie, bo nie ciągnie ona życia z korzeni. 
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Do tej właśnie różnicy odnoszą się słowa: „I zachowują przykazania Jego w pamięci,
aby je spełniać” (Ps 102, 18). Wielu bowiem zachowuje je w pamięci, aby potępiać, aby
wyśmiewać lub też aby je zwalczać; w tych słowach Chrystusa nie trwają: a chociaż oni ich
dotykają w jakiś sposób, to jednak nie z nimi złączeni; nie przyniosą im więc korzyści, ale
przeciw nim świadczyć będą. One są w nich, ale nie po to, by oni w nich pozostali; oni je
posiadają, aby przez nie zostać osądzeni.

 Św. Ambroży

Kierować się przykładem latorośli

 

Jak z kwiatami podzielasz znikomość, tak radość z winną latoroślą, z której powstaje
wino rozweselające serce człowieka. Obyś, człowieku, naśladował jej przykład i sam dla
siebie zyskał radość i przyjemność. W tobie samym jest słodycz twojej radości, w tobie się
rozwija,  w  tobie  samym  pozostaje,  jest  w  twoim  wnętrzu,  to  znaczy  w  sobie  samym
winieneś szukać pogody swego sumienia. Toteż powiedziano: „Pij wodę ze swoich naczyń
i ze źródeł swoich studni” (Prz 5, 15).

 Najpierw nic przyjemniejszego nad zapach kwitnącej winnej latorośli. Sok wyciśnięty z
jej  owoców wytwarza  napój,  który sprawia  przyjemność  i  jest  pożyteczny dla  zdrowia.
Wreszcie  któż  nie  podziwia,  jak  z  winnej  jagody  wyrasta  latorośl,  jak  wspina  się  na
najwyższy szczyt  drzewa,  do którego tuli  się  jakby w uścisku,  jakby rękami obejmuje,
otacza ramionami, przyodziewa liśćmi i  wieńczy gronowymi kiściami? Jakby naśladując
nasze życie, najpierw zapuszcza żywe korzenie, a ponieważ z natury jest chwiejna i opada,
ściska ramionami to, co uchwyci, na tym się wznosi i wzbija do góry.

Do niej jest podobny lud Kościoła, który zasadzony jest jakby korzeniami wiary i rozwija
się pokornie jak winna gałązka. 

 O niej  tak  pięknie  mówi  Prorok:  „Przeniosłeś  winnicę  z  Egiptu  i  zasadziłeś  jej
korzenie  i  napełniłeś  ziemię:  jej  cień  okrył  góry  i  jej  gałęzie  cedry  Boga.
Rozciągnąłeś jej latorośle aż do morza, a jej gałązki aż do rzeki” (Ps 79, 9–12).

 A przez Izajasza sam Pan powiedział: „Winnicę uczyniono umiłowanemu na rogu,
w  miejscu  urodzajnym  i  ogrodziłem  ją  płotem  i  okopałem  winnicę  Soreth  i
zbudowałem wieżę pośród niej” (Iz  5,  1n).  Otoczył  ją  jakby wałem niebiańskich
nakazów i opieką aniołów. 

„Anioł przecież Pana pozostaje wśród tych, którzy się Go boją” (Ps 33, 8). Ustanowił
w Kościele jakby wieżę apostołów, proroków i doktorów, którzy zwykli starać się o pokój
Kościoła. Okopał ją wokoło, gdy uwolnił ją od trosk ziemskich. 
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Nic  bowiem  bardziej  nie  obciąża  ducha,  jak  zabieganie  o  sprawy  tego  świata,  jak
pożądanie czy to pieniędzy, czy władzy. Pokazano ci to w Ewangelii, gdy czytasz, że owa
niewiasta  była  pochylona z  powodu choroby i  nie  mogła  spojrzeć  w górę  (Łk 13,  11).
Pochylona bowiem była jej dusza, która schylała się do ziemskich korzyści i nie widziała
niebiańskiej łaski. Spojrzał na nią Jezus i wezwał ją i natychmiast niewiasta pozbyła się
ziemskich ciężarów. 

Okazuje  On  też,  że  takimi  pożądaniami  byli  obciążeni  ci,  do  których  powiedział:
„Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”
(Mt 11, 28). 

A więc dusza tej kobiety, jak winorośl okopana dookoła, przyszła do siebie i podniosła
się. Jednak tę winną latorośl, gdy jest okopana, obwiązuje się i podnosi, aby nie opadała na
ziemię. Jedne gałęzie obcina się, inne zachowuje. Obcina się te, które rozrastają się bujnie
na próżno, a zatrzymuje się te, które – zdaniem biegłego ogrodnika – owoc wydadzą. Czy
mam jeszcze pisać o ustawieniu pali i obwiązywaniu, co rzeczywiście i jasno poucza, że w
Kościele winna być zachowana równość? 

Żaden bogacz i wysoko postawiony nie powinien wynosić się; żaden ubogi nie ma się
załamywać, ani ten, który jest niskiego stanu, rozpaczać. Wszystkim w Kościele przysługuje
równa i jedna wolność, dla wszystkich jest wspólna sprawiedliwość i łaska. Dlatego wieża
jest  pośrodku;  jest  ona  obrazem tych  wieśniaków i  rybaków,  którzy  zasłużyli  sobie  na
zdobycie szczytu cnoty. Za ich przykładem nasz duch się podnosi, aby nędzny i wzgardzony
nie  leżał  na  ziemi,  by  duch  każdego  wznosił  się  w  górę,  abyś  mógł  się  odważyć  na
powiedzenie: „Nasze obcowanie jest w niebiesiech” (Flp 3, 20). 

Jednak aby duch nie załamał się jakimiś światowymi burzami i nie poniżył się wśród
nawałnic, obejmuje winnymi pędami i obrączkami swoich najbliższych jakby w uściskach
miłości i odpoczywa w złączeniu z nimi. 

To właśnie miłość wiąże nas z tym, co wzniosłe, i wprowadza nas do nieba. Kto trwa w
miłości, w tym trwa Bóg (J 15, 10). Toteż i Pan mówi: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was.
Jako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie tkwi w winnym krzewie,
tak i wy, jeśli we Mnie pozostawać nie będziecie. Ja jestem krzewem, a wy latoroślami”
(J 15, 4). 

Wyraźnie  zaznaczył  Pan,  że  w  naszym  życiu  winniśmy  się  kierować  przykładem
winorośli. 

 Najpierw  w  cieple  wiosennym  wypuszcza  pączki,  następnie  ukazują  się  na
poszczególnych gałązkach liście i kwiaty, z których powstaje grono. 

 Stopniowo  się  rozwija,  a  nie  będąc  dojrzałe,  jest  kwaśne,  i  dopiero  ogrzane
dojrzewa i staje się słodkie. 

 Tymczasem winnica ubiera się w listowie,  które niemało chroni ją  od zimna i
osłania przed żarem słonecznym. 
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Co zaś piękniejszego dla oka, cóż słodszego w spożyciu. Jak widzieć zwisające girlandy
winogron jakby wspaniałe  wiejskie  naszyjniki,  jak  zrywać  grona  jaśniejące  złocistą  lub
purpurową barwą? Sądzisz, że widzisz hiacynty lub inne skrzące się drogie kamienie, że
mienią się szafiry, że piękną biel okazują perły. 

Człowiecze! Czyż nie jest to dla ciebie upomnieniem, aby twój dzień ostatni nie znalazł
w tobie owoców niedojrzałych, a pełnia twego życia nie wykazała niedojrzałości czynów?
Niedojrzały owoc zwykle jest kwaśny, bo tylko to może być słodkie, co dojrzało całkowicie.
Doskonałemu  mężowi  nie  powinno  szkodzić  ani  zimno  przerażającej  śmierci,  ani  żar
niegodziwości,  gdyż ocienia go łaska duchowa,  która gasi  pożary wszystkich ziemskich
pragnień i żądz cielesnych, a chroni przed upałem. 

 Wszyscy, którzy cię widzą, winni cię chwalić. 
 Rzesze członków Kościoła mają cię podziwiać jakby kiście winogron. 
 Niech wszyscy patrzą na ozdobne klejnoty duszy, niech radują się twoją dojrzałą

mądrością,  blaskiem  twej  wiary,  wdziękiem  jej  wyznawania,  pięknem
sprawiedliwości,  hojnością miłosierdzia,  aby ci  powiedziano: „Żona twoja jak
płodny krzew winny we wnętrzu domu twego” (Ps 127, 3), ponieważ jak krzew
winny wydałeś obfite owoce i naśladowałeś go w okazywaniu wielkiej hojności.

 Św. Efrem

Pan zna myśli serca

 
Jeśli  ci  się  nasunie zła myśl,  wołaj  ze łzami do Pana: „Panie,  bądź łaskaw dla mnie

grzesznika!  Przebacz  mi,  o  przyjacielu  ludzi,  Panie,  odsuń  od  nas  zło!”.  Pan  zna  z
pewnością serca, wie, jakie myśli mogą się zrodzić w duchu, który jest zły, ale wie także,
jakie  myśli  podsuwa  nam  gorzka  złość  szatana.  A to  wiedz:  im  bardziej  walczysz  i
pozostajesz wierny na służbie Pana, tym bardziej twoje zmysły i myśli zostaną oczyszczone.

Bo Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: „Każdą odrośl, która we Mnie nie przynosi
owocu, oczyszczę, aby przynosiła owoc bardziej obfity” (J 15, 2). 

Miej jednak jak najbardziej szczerą wolę, aby stać się świętym. Pan kocha i wspiera świat
pomocą tych, którzy są gorliwi i pracują, aby otrzymać zbawienie duszy.

Poznaj jednak przykład, który ci wyjaśni, czym są złe myśli. Gdy z krzewu zbierze się
winne grona, wrzuci się do tłoczni i  gniecie, wtedy wydają one sok, który zlewa się do
naczyń. I ten sok na początku tak gwałtownie fermentuje,  jakby gotował się w kotle na
rozżarzonym piecu i wtedy nawet najsilniejsze naczynia nie mogą wytrzymać jego siły, ale
pękają z powodu żaru. 
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Rzecz się ma podobnie z myślami człowieka, gdy podnoszą się z tego nędznego świata i
jego trosk ku rzeczywistości niebieskiej. 

Wtedy  zły  duch,  który  nie  może  znieść  zapału,  wieloma  sposobami  burzy  myśli
człowieka,  starając się wzbudzić w nim szpetną burzę, aby zniszczyć i rozbić naczynie   (J
15, 9–17), to jest duszę, wypełniając ją wątpliwościami i czyniąc ją niewierną.

Fragment adhortacji apostolskiej Ojca św. Franciszka

Gaudete et exsultate

III.   W ŚWIETLE MISTRZA
63. Może istnieć wiele teorii na temat świętości, obfitych wyjaśnień i rozróżnień. Taka

refleksja może być przydatna, ale nic nie jest bardziej pouczające, niż powrót do słów
Jezusa i przyjęcie Jego sposobu przekazywania prawdy. Jezus wyjaśnił z całą prostotą,
co to znaczy być świętymi, a uczynił to, kiedy zostawił nam błogosławieństwa (por. Mt
5, 3-12; Łk 6, 20-23). Są one jakby dowodem tożsamości chrześcijanina. Zatem, jeśli
ktoś  z  nas  stawia  sobie  pytanie:  „Jak  można  stać  się  dobrym  chrześcijaninem?”  –
odpowiedź  jest  prosta:  trzeba,  aby  każdy  na  swój  sposób  czynił  to,  co  mówi  Jezus
głosząc  błogosławieństwa  .  W  nich  naszkicowane  jest  oblicze  Mistrza,  do  którego
ukazywania w życiu codziennym jesteśmy powołani.

64. Słowo „szczęśliwy” lub „błogosławiony” staje się synonimem słowa „święty”,
ponieważ  wyraża,  że  osoba,  która  jest  wierna  Bogu  i  żyje  Jego  słowem,  osiąga
prawdziwe szczęście, dając siebie w darze.

POD PRĄD

65.  Chociaż  słowa  Jezusa  mogą  wydawać  nam  się  poetyckie,  to  jednak  są  one
przeciwstawne wobec tego, co czyni  się  zazwyczaj  i  co czyni  się w społeczeństwie.
I chociaż to orędzie Jezusa nas pociąga, to jednak świat prowadzi nas do innego stylu
życia. Błogosławieństwa nie są bynajmniej czymś lekkim, ani powierzchownym. Wręcz
przeciwnie, możemy nimi żyć tylko wtedy, gdy Duch Święty przenika nas całą Swoją
mocą i uwalnia nas od słabości egoizmu, lenistwa czy pychy.

66. Posłuchajmy ponownie Jezusa, z całą miłością i szacunkiem, na które zasługuje
Mistrz.  Pozwólmy  Mu,  aby  Jego  słowa  nas  uderzyły,  prowokowały,  wzywały  do
prawdziwej  przemiany  życia.  W  przeciwnym  razie  świętość  będzie  tylko  słowami.
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Przypomnijmy sobie teraz kolejne błogosławieństwa w wersji Ewangelii Mateusza (por.
Mt 5, 3-12) .

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”

67. Ewangelia zachęca nas do rozpoznania prawdy naszego serca, aby zobaczyć, w
czym upatrujemy bezpieczeństwa naszego życia. Zwykle bogacz czuje się pewnie dzięki
swoim bogactwom i sądzi, że gdy są one zagrożone, rozpada się cały sens jego życia na
ziemi.  Sam Jezus powiedział  nam o tym w przypowieści  o bogatym głupcu, który –
pewny siebie – nie pomyślał, że może umrzeć tego samego dnia (por. Łk 12, 16-21).

68. Bogactwa nic tobie nie zapewniają. Co więcej: gdy serce czuje się bogate, jest tak
bardzo zadowolone z siebie, że nie ma w nim miejsca na słowo Boże, na to, by kochać
braci ani cieszyć się najważniejszymi rzeczami w życiu. Poprzez to jesteśmy pozbawieni
najwspanialszych  dóbr.  Dlatego  Jezus  nazywa  błogosławionymi  ubogich  w  duchu,
którzy mają serca ubogie, do których może wejść Pan ze swoją nieustanną nowością.

69.  To  ubóstwo  duchowe  jest  ściśle  związane  z  ową  „świętą  obojętnością”,
proponowaną  przez  św.  Ignacego  z  Loyoli,  w  której  osiągamy  piękną  wolność
wewnętrzną:  „Trzeba  nam  stać  się  ludźmi  obojętnymi  [nie  robiącymi  różnicy]  w
stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności
naszej wolnej woli, a nie jest jej zakazane [lub nakazane], tak byśmy z naszej strony nie
pragnęli  więcej  zdrowia  niż  choroby,  bogactwa  [więcej]  niż  ubóstwa,  zaszczytów
[więcej] niż wzgardy, życia długiego [więcej] niż krótkiego, i podobnie we wszystkich
innych rzeczach”.

70. Łukasz nie mówi o ubóstwie „ducha”, ale o byciu „ubogim” i nic więcej (por.
Łk 6, 20). Zatem zachęca nas do życia surowego i ogołoconego. W ten sposób wzywa
nas, abyśmy uczestniczyli w życiu najbardziej potrzebujących, w życiu, jakie prowadzili
apostołowie, a na koniec, abyśmy upodobnili się do Jezusa, który „będąc bogaty, dla
nas stał się ubogim” (2 Kor 8, 9). Bycie ubogim w sercu, to właśnie jest świętość.
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„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.

71. Są to słowa mocne w tym świecie, który od początku jest miejscem wrogości, w
którym wszędzie  trwają  spory,  w  którym zewsząd  przychodzi  nienawiść,  w  którym
ciągle klasyfikujemy innych na podstawie ich poglądów, nawyków, a nawet ich sposobu
mówienia  lub ubierania  się.  Krótko mówiąc,  jest  to  królestwo pychy i  próżności,  w
którym każdy sądzi,  że  ma prawo,  by wznieść  się  ponad innych.  Jednakże,  chociaż
wydaje się to niemożliwe, Jezus proponuje inny styl: łagodność. To właśnie czynił wraz
ze swoimi uczniami i to kontemplujemy przy Jego wjeździe do Jerozolimy: „Oto Król
twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy” (Mt 21, 5;
por. Za 9, 9).

72. Powiedział  On: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a
znajdziecie  ukojenie  dla  dusz  waszych”  (Mt  11,  29).  Jeśli  żyjemy  wzburzeni,
zarozumiali wobec innych, to w końcu stajemy się zmęczeni i wyczerpani. Ale kiedy
postrzegamy  ich  ograniczenia  i  wady  z  czułością  i  łagodnością,  nie  czując  się
doskonalszymi, możemy im dopomóc i unikamy marnowania energii na bezużyteczne
narzekania.  Dla św.  Teresy z Lisieux „miłość doskonała polega na tym,  by znosić
wady innych, by nie dziwić się wcale ich słabościom”.

73. Św. Paweł wspomina o łagodności, jako o owocu Ducha Świętego (por. Ga 5, 23).
Proponuje,  byśmy  za  każdym  razem,  kiedy  niepokoją  nas  złe  działania  bliźniego,
podeszli  do  niego,  aby  go  napomnieć,  ale  „w  duchu  łagodności”  (Ga  6,  1),  i
przypomina: „Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie” (tamże). Także, jeśli ktoś broni
swojej wiary i przekonań, powinien to czynić „z łagodnością” (por. 1P 3, 16), a nawet
przeciwnicy  powinni  być  traktowani  przez  niego  „z  łagodnością”  (por.  2Tm 2,  25).
W Kościele wielokrotnie obieraliśmy złą drogę, nie akceptując tego wezwania słowa
Bożego.

74. Łagodność jest kolejnym wyrazem wewnętrznego ubóstwa tych, którzy pokładają
swoją ufność jedynie w Bogu. Rzeczywiście, w Biblii często używa się tego samego
słowa anawim w odniesieniu do ubogich i łagodnych. Ktoś mógłby się sprzeciwić: „Jeśli
będę tak łagodny, to pomyślą, że jestem głupcem, że jestem naiwny albo słaby”. Może
tak będzie, ale pozwólmy, by inni tak pomyśleli. Lepiej być zawsze łagodnym, a spełnią
się  nasze  największe  pragnienia:  cisi  „posiądą ziemię”,  czyli  zobaczą wypełnione w
swoim  życiu  obietnice  Boga.  Łagodni  bowiem,  niezależnie  od  tego,  co  mówią
okoliczności, pokładają nadzieję w Panu, a ufający Panu, „posiądą ziemię i będą się
rozkoszować wielkim pokojem” (Ps 37, 11). Jednocześnie, Pan im ufa: „Ja patrzę na
tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu, i który z drżeniem czci moje słowo”
(Iz 66, 2). Reagować z pokorną łagodnością – na tym polega świętość.
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„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.

75. Świat proponuje coś przeciwnego: rozrywkę, przyjemność, rozproszenie i zabawę,
i mówi nam, że to właśnie czyni życie dobrym. Świat ignoruje, spogląda w inną stronę,
gdy pojawiają się problemy, jak choroba lub cierpienie w rodzinie lub w otoczeniu.
Świat nie chce płakać: woli ignorować bolesne sytuacje, maskować je, ukrywać. Wiele
wysiłku wkłada się w to, aby uciec od sytuacji, w których obecne jest cierpienie, sądząc,
że  można  przysłonić  rzeczywistość,  w  której  przecież  nigdy,  przenigdy  nie  może
zabraknąć krzyża.

76. Osoba, która widzi rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, która daje się przeszyć
bólowi, płacze w swoim sercu, może osiągnąć głębię życia i być prawdziwie szczęśliwą.
Ta osoba jest pocieszona, ale pociechą Jezusa, a nie pociechą świata. W ten sposób może
mieć  odwagę,  aby  współdzielić  cierpienia  innych  i  przestaje  uciekać  od  sytuacji
bolesnych. W ten sposób odkrywa, że życie ma sens: pomagając bliźniemu w jego bólu,
rozumiejąc udrękę innych,  dając innym ulgę.  Osoba ta czuje,  że drugi człowiek jest
ciałem z jej  ciała,  nie  boi  się  zbliżyć aż po dotknięcie jego rany,  współczuje aż po
współodczuwanie,  nie  dzieli  ich  już  żaden dystans.  W ten  sposób można przyjąć  tę
zachętę św. Pawła: „Płaczcie z tymi, którzy płaczą” (Rz 12, 15). Umiejętność płakania
z innymi, to jest świętość.

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni”.

77. „Głód i pragnienie” to doświadczenia bardzo intensywne, ponieważ odnoszą się
do  podstawowych  potrzeb  i  są  związane  z  instynktem przetrwania.  Są  osoby,  które
bardzo pragną sprawiedliwości i  dążą do niej,  szukają jej z dużym zaangażowaniem.
Jezus mówi, że będą nasyceni, ponieważ prędzej czy później pojawi się sprawiedliwość,
a  my  możemy  wnieść  swój  wkład,  aby  była  ona  możliwa,  nawet  jeśli  nie  zawsze
widzimy rezultaty tego trudu.

78.  Jednak sprawiedliwość,  którą  proponuje  Jezus,  nie  jest  podobna do tej,  jakiej
szuka  świat,  bardzo  często  splamionej  małostkowymi  interesami,  manipulowanej  z
jednej lub z drugiej strony. Rzeczywistość pokazuje nam, jak łatwo jest wejść w siatkę
korupcji, stać się częścią tej codziennej polityki na zasadzie „daję, aby inni mi dali”,
gdzie  wszystko  staje  się  kupczeniem.  Tak  wielu  ludzi  cierpi  z  powodu
niesprawiedliwości,  wielu  z  nich  bezradnie  patrzy,  jak  inni  na  przemian  dzielą  się
„tortem życia”. 
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Niektórzy  rezygnują  z  walki  o  sprawiedliwość  i  postanawiają  stanąć  po  stronie
zwycięzcy.  To  nie  ma  nic  wspólnego  z  głodem  i  pragnieniem  sprawiedliwości,
pochwalanym przez Jezusa.

79.  Taka  sprawiedliwość  zaczyna  się  wypełniać  w  życiu  każdego  z  nas,  gdy
postępujemy  sprawiedliwie  w  swoich  decyzjach,  co  następnie  przekłada  się  na
poszukiwanie  sprawiedliwości  dla  ubogich  i  słabych.  Prawdą  jest,  że  słowo
„sprawiedliwość” może być synonimem wierności woli Boga w całym naszym życiu,
ale  jeśli  nadamy mu sens bardzo ogólny,  to zapominamy, że dotyczy ono zwłaszcza
sprawiedliwości wobec bezbronnych: „Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie
uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie,  w obronie wdowy stawajcie!” (Iz 1,  17).
Głodne i spragnione poszukiwanie sprawiedliwości jest świętością.

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

80. Miłosierdzie ma dwa aspekty: jest dawaniem, pomaganiem, służbą innym, a także
przebaczeniem, zrozumieniem. Św. Mateusz podsumowuje to złotą zasadą: „Wszystko
więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (7, 12). Katechizm
przypomina nam, że prawo to powinno być stosowane „we wszystkich przypadkach”,
zwłaszcza  gdy  „człowiek  spotyka  się  z  sytuacjami,  które  czynią  sąd  moralny  mniej
pewnym i utrudniają decyzję” .

81. Dawanie i przebaczanie jest próbą odzwierciedlenia w naszym życiu malutkiego
odblasku doskonałości Boga, który obficie daje i przebacza. Dlatego w Ewangelii św.
Łukasza nie znajdujemy słów „bądźcie doskonali” (Mt 5, 48), ale: „Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie,
a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone; dawajcie, a
będzie wam dane” (por. 6, 36-38). A następnie Łukasz dodaje coś, czego nie można
pomijać: „Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie” (6, 38). Miara,
jakiej używamy, aby zrozumieć i wybaczyć zostanie zastosowana do nas samych, aby
nam  przebaczyć.  Miara,  jaką  stosujemy,  by  dawać,  zostanie  zastosowana  do  nas  w
Niebie, aby nam wynagrodzić. Nie wolno nam o tym zapomnieć.

82.  Jezus  nie  mówi:  „błogosławieni,  którzy  planują  zemstę”,  ale  nazywa
błogosławionymi tych, którzy przebaczają i  czynią to „siedemdziesiąt  siedem razy”
(Mt 18, 22). Trzeba pomyśleć, że wszyscy jesteśmy armią rozgrzeszonych. Na każdego z
nas spojrzano z Bożym współczuciem. 
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Jeśli  szczerze  zbliżymy  się  do  Pana  i  wyostrzymy  słuch,  to  zapewne  czasami
usłyszymy ten wyrzut: „Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim
współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” (Mt 18, 33). Miłosierne postrzeganie i
działanie jest świętością.

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

83. To błogosławieństwo odnosi się do tych, którzy mają serce proste, czyste, bez
brudu, ponieważ serce, które umie kochać, nie dopuszcza do swego życia czegoś, co
zagraża tej miłości, czegoś, co ją osłabia lub naraża ją na niebezpieczeństwo. W Biblii
serce  oznacza  nasze  prawdziwe  intencje,  to  czego  naprawdę  szukamy  i  pragniemy,
niezależnie od tego, co okazujemy: „bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu,
Pan natomiast patrzy na serce” (1Sm 16, 7). Stara się On rozmawiać z nami w sercu
(por. Oz 2, 16) i tam chce wpisać swoje Prawo (por. Jr 31, 33). Krótko mówiąc, chce
nam dać nowe serce (por. Ez 36, 26).

84. „Z całą pilnością strzeż swego serca” (Prz 4, 23). Nic zaplamionego kłamstwem
nie  ma  dla  Pana  prawdziwej  wartości.  „Ujdzie  On  przed  obłudą,  usunie  się  od
niemądrych myśli” (Mdr 1, 5). Ojciec, który „widzi w ukryciu” (Mt 6, 6), rozpoznaje
to, co nie jest czyste, czyli to, co nie jest szczere, ale jest tylko powłoką i pozorem, jak
też Syn, który wie, „co w człowieku się kryje” (J 2, 25).

85. To prawda, że nie ma miłości  bez uczynków miłości, ale to błogosławieństwo
przypomina nam, że Pan oczekuje od nas płynącego z serca poświęcenia się bratu, bo
„gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz
miłości bym nie miał,  nic bym nie zyskał” (1Kor 13, 3). W Ewangelii  według św.
Mateusza  widzimy  także,  iż  to,  co  pochodzi  z  wnętrza  serca,  jest  tym,  co  czyni
człowieka nieczystym (por. 15, 18), ponieważ stamtąd pochodzą morderstwa, kradzieże,
fałszywe świadectwa itp. (por. 15, 19). W intencjach serca mają swe źródło pragnienia i
najgłębsze decyzje, które naprawdę nas pobudzają.

86.  Kiedy  serce  kocha  Boga  i  bliźniego  (por.  Mt  22,  36-40),  kiedy  jest  to  jego
prawdziwą  intencją,  a  nie  pustosłowiem,  to  wówczas  serce  to  jest  czyste  i  może
zobaczyć Boga. Św. Paweł,  w swoim Hymnie o Miłości,  mówi,  że „Teraz widzimy
jakby w zwierciadle, niejasno” (1Kor 13, 12), ale na tyle, na ile prawdziwie panuje
miłość,  będziemy mogli  zobaczyć „twarzą w twarz” (tamże).  Jezus obiecuje,  że ci,
którzy mają serce czyste, „będą oglądać Boga”. Zachowywanie serca w czystości od
wszystkiego, co plami miłość, jest świętością.
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„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi”.

87.  Błogosławieństwo  to  skłania  nas  do  pomyślenia  o  wielu  powtarzających  się
sytuacjach  konfliktowych.  Bardzo  często  zdarza  się  nam,  że  jesteśmy  przyczyną
konfliktów lub przynajmniej nieporozumień. Na przykład, gdy słyszę coś od kogoś i idę
do drugiego, by mu o tym powiedzieć, a nawet tworzę drugą wersję, nieco szerszą, i ją
rozpowszechniam. A jeśli wyrządzi ona więcej szkody, to wydaje mi się, że sprawia mi
to więcej satysfakcji. Świat plotek, tworzony przez ludzi krytykujących i niszczących,
nie  buduje  pokoju.  Ci  ludzie  są  raczej  wrogami  pokoju  i  w  żaden  sposób  nie  są
błogosławieni .

88.  Ludzie  wprowadzający  pokój  są  źródłem  pokoju,  budują  pokój  i  przyjaźń
społeczną.  Tym,  którzy wszędzie  wprowadzają pokój,  Jezus składa piękną obietnicę:
„będą  nazwani  synami  Bożymi”  (Mt  5,  9).  Prosił  On  uczniów,  aby,  wchodząc  do
jakiegoś domu, mówili: „Pokój temu domowi!” (Łk 10, 5).

 Słowo  Boże  zachęca  każdego  wierzącego,  by  dążył  do  pokoju  razem  z  innymi
(por. 2Tm 2, 22), bo „Owoc sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają
pokój” (Jk 3, 18). A jeśli w jakimś przypadku w naszej wspólnocie mamy wątpliwości
co do tego, co należy czynić, „starajmy się o to, co służy sprawie pokoju” (Rz 14, 19),
ponieważ jedność jest ważniejsza od konfliktu.

89. Niełatwo jest budować ten ewangeliczny pokój, który nikogo nie wyklucza, ale
włącza  także  tych,  którzy  są  nieco  dziwni,  trudni  i  skomplikowani,  tych,  którzy
wymagają uwagi, tych, którzy są inni, tych, którzy są bardzo obciążeni życiem, mają
inne  zainteresowania.  Jest  to  trudne  i  wymaga  wielkiej  otwartości  umysłu  i  serca,
ponieważ nie jest to „budowanie zgody «przy biurku» lub kruchego pokoju jedynie dla
uprzywilejowanej  mniejszości”  ani  też  „projekt  przygotowany  przez  niewielu  i
adresowany do niewielu” . Nie usiłuje też pomijać lub ukrywać konfliktów, ale raczej
„przyjąć konflikt, rozwiązać go i przemienić w ogniwo nowego procesu” . Chodzi o to,
by  być  budowniczymi  pokoju,  ponieważ  budowanie  pokoju  jest  sztuką  wymagającą
pogody ducha, kreatywności, wrażliwości i umiejętności. Rozsiewanie pokoju wokół nas
jest świętością.
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„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie”.

90. Sam Jezus podkreśla, że ta droga prowadzi pod prąd, do tego stopnia, że stajemy
się osobami, które swoim życiem zadają pytanie społeczeństwu, ludźmi, którzy drażnią.
Jezus przypomina, jak wielu ludzi było i jest prześladowanych jedynie z tego powodu,
że walczyli o sprawiedliwość, że żyli swoim zaangażowaniem wobec Boga i innych.
Jeśli nie chcemy zanurzyć się w mrocznej miernocie, nie pragnijmy wygodnego życia,
bo „kto chce zachować swoje życie, straci je” (Mt 16, 25).

91. Nie możemy czekać, aby zacząć żyć Ewangelią, gdy wszystko wokół nas będzie
nam  sprzyjało,  ponieważ  często  chęć  zdobycia  władzy  i  interesy  doczesne  grają
przeciwko nam. Św.  Jan Paweł  II  powiedział,  że  „wyobcowane jest  społeczeństwo,
które  poprzez  formy  społecznej  organizacji,  produkcji  i  konsumpcji  utrudnia
zarówno realizację tego daru, jak i budowanie tej międzyludzkiej solidarności” .
W  takim  wyobcowanym  społeczeństwie,  uwięzionym  w  układzie  politycznym,
medialnym, gospodarczym, kulturalnym, a nawet religijnym, który utrudnia autentyczny
rozwój ludzki i społeczny, życie błogosławieństwami staje się trudne i może być nawet
źle widziane, podejrzane, wyśmiewane.

92. Krzyż, a szczególnie trud i  udręki, które znosimy, by żyć według przykazania
miłości  i  drogi  sprawiedliwości,  są  źródłem  naszego  dojrzewania  i  uświęcenia.
Pamiętajmy, że kiedy Nowy Testament mówi o cierpieniach, które trzeba ponieść dla
Ewangelii, odwołuje się właśnie do prześladowań (por. Dz 5, 41; Flp 1, 29; Kol 1, 24;
2Tm 1, 12; 1P 2, 20; 4, 14-16; Ap 2, 10).

93.  Mówimy  jednakże  o  prześladowaniach  nieuniknionych,  a  nie  o  tych,  które
możemy  sami  sprowadzić  na  siebie  przez  niewłaściwy  sposób  traktowania  innych.
Święty nie jest jakąś osobą ekscentryczną, oddaloną, która staje się nie do zniesienia z
powodu  swojej  próżności,  swojego  negatywnego  podejścia  i  urazów.  Apostołowie
Chrystusa nie byli tacy. Księga Dziejów Apostolskich mówi nam stanowczo, że cieszyli
się sympatią „wszystkich ludzi” (Dz 2, 47, por. 4, 21.33, 5, 13), podczas gdy niektóre
władze nękały i prześladowały ich (por. 4, 1-3; 5, 17-18).

94. Prześladowania nie są rzeczywistością z czasów minionych, ponieważ również
dzisiaj je znosimy, czy to w sposób okrutny, jak wielu współczesnych męczenników, czy
to w sposób subtelniejszy,  poprzez oszczerstwa i  fałszerstwa. Jezus mówi, że jest  to
błogosławieństwo,  gdy  „z  mego  powodu  mówią  kłamliwie  wszystko  złe  na  was”
(Mt 5, 11). 
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Niekiedy chodzi o szyderstwa, które próbują oszpecić naszą wiarę i sprawić, byśmy
uchodzili  za  osoby śmieszne.  Akceptowanie  codziennie  drogi  Ewangelii,  pomimo że
przynosi nam ona problemy, to jest świętość.
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