
   

VI Niedziela zwykła  13 II 2022 
 

( Łk 6,17.20-26 - Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet 

Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z 

wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć 

uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy 

nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, 

ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. A On 

podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:  

Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy 

królestwo Boże.  Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem 

będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem 

śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was 

znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu 

Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne:  cieszcie 

się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak 

samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.  

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.                 

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.                  

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać 

będziecie.  Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo 

bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.  
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Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Słowa Jezusa skierowane do tłumu brzmiały na początku dość niewinnie.  

Kto nie chciałby, aby ubodzy, głodujący i cierpiący otrzymali błogosławieństwo? 

Dosyć się już przecież nacierpieli! Jednak Jezus ciągnął dalej:  

„Biada wam bogaczom (…). Biada wam, którzy teraz jesteście syci (…).  

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie” (Łk 6,24-25).  
 

Na te słowa w myślach słuchaczy musiały pojawić się tysiące pytań.  

➢ Czyżby Jezus chciał, żeby ludzie byli nieszczęśliwi?  

➢ Czy ci, którzy odnieśli sukces, mają zostać surowo osądzeni tylko dlatego, że 

im się dobrze powodzi?  

Jezusowi zależało jednak głównie na tym, żeby Jego słuchacze zadali sobie inne 

pytanie: Do której grupy należę? Dlaczego dziś tu przyszedłem?  

Ubodzy, głodni, płaczący to ci, którzy wiedzą, jak bardzo potrzebują Jezusa. 

Wiedzą, że nie mają nic własnego, co mogłoby ich zaspokoić. Przychodzą więc do 

Jezusa pragnąc, by wypełnił pustkę ich serc. Bogaci, syci, roześmiani to ci, którzy nie 

odczuwają tak bardzo potrzeby Jezusa – a przynajmniej nie tak samo jak ci pierwsi. 

Być może tego dnia pojawili się w tłumie ze zwykłej ciekawości, aby dowiedzieć się, 

co to za zamieszanie, lub by posłuchać interesującego mówcy. Nie przyszli szukać 

zaspokojenia swoich potrzeb – a już z pewnością nie po to, by słuchać ostrych słów!  

Oczywiście Jezus nie potępia z góry wszystkich, którzy należą do kategorii 

„bogaczy”. Daje im szansę przemiany. Prosi, by zrobili w swoich sercach miejsce dla 

Niego i Jego nauki.  

Dziś na Mszy świętej możesz postawić sobie podobne pytania:  

➢ Dlaczego tu jestem?  

➢ Czy pragnę, by Jezus mnie nakarmił, by zaspokoił pustkę mego serca?  

➢ Czy są w moim życiu przestrzenie, od których wolałbym trzymać Jezusa na 

odległość?  

Jezus czeka dzisiaj na ciebie. Pragnie obdarzyć cię bogactwem swego miłosierdzia, 

słodyczą swej miłości, Chlebem życia wiecznego.  

Przyjdź więc do Niego ze swoim głodem i pustką, a On cię nasyci.  

„Panie, pomóż mi stanąć przed Tobą w pokorze i usłyszeć, jak nazywasz mnie 

błogosławionym.” 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

➢ Św. Beda Wielebny 
 

Biada na niegodziwców 
 

 

➢ „Ale biada wam, bogacze, bo odebraliście już swoją pociechę” (Łk 6, 

24nn).  

Co znaczy owo „biada”, które spotyka w przyszłości bogaczy, lepiej zrozumiemy na 

podstawie przeciwieństwa, to jest, gdy mówi On, że do biednych należy królestwo Boga.                

A od owego królestwa oddalają się wszystkimi środkami ci, którzy tutaj szukają 

pocieszenia. Usłyszą bowiem od sprawiedliwego Sędziego: „Synu, pamiętaj, że 

otrzymałeś dobra już  w życiu swoim” (Łk 16, 25).  

A tu pamiętać należy, że  

wina nie polega na posiadaniu bogactw, lecz na miłości ku nim. 

Nie bowiem ten, kto ma bogactwa, lecz – jak mówi Eklezjastes – „Kto miłuje 

bogactwa, nie otrzyma z nich owocu” (Koh 5, 9); bo ten, kto posiadanymi dobrami 

doczesnymi nie umie pogardzać całą duszą, albo też nie umie ich dać biednemu, to cieszy 

się wprawdzie nimi teraz, ale pozbawia się owocu, który mógłby otrzymać w przyszłości 

przez rozdawanie ich.              

I dlatego gdzie indziej czytamy: „Błogosławiony bogacz, który znalazł się bez 

zmazy, który nie biegał za złotem ani nie położył nadziei w pieniądzach i skarbach” 

(Syr 31, 8). 

➢ „Biada wam, którzy nasyceni jesteście, albowiem będziecie łaknęli”.  

Nasycony był ów bogacz odziany w purpurę, gdy codziennie ucztował wystawnie, ale 

usłyszał twarde „biada”, gdy błagał Łazarza, którym gardził, by podał mu przynajmniej 

na palcu kroplę wody.  

Inaczej jeszcze: jeśli błogosławieni są ci, którzy zawsze pożądają czynić dzieła 

miłosierdzia, to przeciwnie – za nieszczęśliwych należy uważać tych, którzy mając 

upodobanie sami w sobie, nie cierpią żadnego głodu prawdziwego i nienaruszonego 

dobra. Powinni oni czuć się wystarczająco szczęśliwymi, jeśli nie są pozbawieni czasowo 

przedmiotu swoich pożądań. 

 

 



➢ „Biada wam, którzy teraz śmiejecie się, bo będziecie płakali i zawodzili”.  

Salomon mówi: „Śmiech miesza się z bólem, a końcem śmiechu jest płacz” (Prz 14, 

13). I znowu: „Serce mędrca to takie, w którym znajduje się smutek, a w sercu 

głupca znajduje się radość” (Koh 7, 4). I tymi słowami jasno poucza, że głupotę trzeba 

przypisać śmiejącym się, roztropność – jak to już wyżej powiedzieliśmy płaczącym. 

 

➢ „Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą was chwalić”.  

Na to właśnie użala się psalmista, bo „przechwala się grzesznik w pragnieniach 

duszy swojej, a kto czyni niegodziwość, jest błogosławiony” (Ps 9, 24). Otrzyma on 

niemałą część kary, gdyż swoich win nie tylko nie gani, ale jeszcze przechwala się nimi, 

jakoby dobrymi uczynkami... 

➢ „Tak bowiem postępowali ich ojcowie z prorokami”.  

Fałszywi prorocy to ci, których Pismo Święte zwykle nazywa prorokami, dlatego że 

dla zdobycia szacunku u ludu starali się przepowiadać, to jest mówić naprzód.  

Stąd też głosi Ezechiel: „Biada głupim prorokom, którzy idą za swoim duchem                        

i niczego nie widzą; twoi prorocy, Izraelu, byli jako lisy na pustyni” (Ez 13, 3n). 

Tak więc Pan na górze wygłosił tylko błogosławieństwa dla dobrych, na nizinie 

natomiast wypowiedział swoje „biada” na niegodziwców, bo zbyt prymitywnych 

słuchaczy trzeba lękiem zmusić do dobrego, doskonałych zaś wystarczy zachęcić 

nagrodą. 

 

➢ Św. Bazyli Wielki 
 

Choroba chciwości 

 

A ty nazywasz ubogim samego siebie i ja się z tobą zgadzam. Ubogim bowiem jest 

ten, kto potrzebuje wiele rzeczy, a potrzebującymi wiele czyni nas nienasycona żądza.  

Do dziesięciu talentów starasz się dołożyć drugie dziesięć, a gdy się tyle zbierze, 

szukasz drugie tyle; a to, co ciągle dodajesz, nie zatrzymuje twego rozpędu, lecz zapala 

pożądanie. Jak bowiem u pijaków przyniesienie nowego wina staje się sposobnością do 

picia, tak i nowobogaccy, posiadłszy wiele, pragną jeszcze więcej i podsycają swoją 

chorobę ciągłym dodawaniem tak, że ich zabiegi biorą przeciwny kierunek.  

Nie tyle bowiem ich cieszy taki wielki majątek posiadany, ile smuci to, czego nie 

mają, a raczej o czym sądzą, że im tego brakuje. Toteż dusza ich ciągle topnieje od trosk, 

gdy ubiegają się o to więcej.  



Powinni przecież być zadowoleni i czuć wdzięczność za to, że są zamożniejsi od tak 

wielu [ludzi], a oni trapią się i boleją nad tym, że zostaną w tyle poza jednym i drugim 

spośród nadbogaczy.  

A gdy dościgną tego bogacza, zaraz współzawodniczą w dorównywaniu jeszcze 

bogatszemu, i gdy jego wyprzedzą, przenoszą swe zabiegi ku innemu. Jak ci, którzy 

wstępując po schodach, ciągle podnoszą nogę na wyższy stopień i nie zatrzymują się 

pierwej, aż dojdą do najwyższego, tak i bogacze nie folgują w dążeniu do potęgi 

majątkowej, aż wzniesieni w górę spadają z wysoka i rozbijają się. 

Ptaka szarańczojadkę uczynił Stwórca wszystkiego nienasyconym dla dobra ludzi. Ty 

zaś na szkodę wielu uczyniłeś nienasyconą swą duszę. Co zobaczy oko, tego pożąda 

chciwość. „Nie nasyci się oko widzeniem” (Koh 1, 8), a chciwy nie będzie miał dość 

brania.  

Piekło nie powie: dosyć; nigdy też chciwiec nie powie: dosyć. Kiedyż będziesz używał 

tego, co masz? Kiedy tego zakosztujesz, gdy ciągle oddajesz się trudom nabywania? 

„Biada tym, którzy przyłączają dom do domu, a rolę do roli przyczyniają” (Iz 5, 8). 

A ty co robisz? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

. 

 

Kazanie na równinie: błogosławieństwa i biadania   (Łk 6, 17 - 26) 

 
 

ST: Iz 61,1-2 

NT: Mt 4,24-25; Mk 3,7-10; 6,56 II Mt 5,3-12 

KKK: moc wychodząca z Chrystusa, 695, 1116, 1504; błogosławieństwa, 2444; 

błogosławieni ubodzy, 2546; biada bogaczom,  2547 

Lekcjonarz: Łk 6,17.20-26: szósta niedziela zwykła (rok C) 
 

[6,17] Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet 

Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża 

Tyru i Sydonu;  

Jezus schodzi na dół z Dwunastoma i zaczyna nauczać ich, a także wielu innych 

uczniów i mnóstwo ludu. Przemawia na równinie, stąd termin ,,Kazanie na 

równinie".  

Zebrane tłumy przybyły nie tylko z całej ziemi Izraela (z całej Judei w szerszym 

znaczeniu tego słowa: 4,44), lecz także z obszarów cudzoziemskich, czyli 

nadmorskich okolic Tyru i Sydonu (dzisiejszy Liban).  

Wzmianka o tych dwóch miastach będących historycznymi wrogami Izraela (1 Mch 

5,15; Iz 23; Ez 26-28) zapowiada późniejszą misję apostołów do innych narodów.  

 [6,18-19]  Przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. 

Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.  A cały tłum 

starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała 

wszystkich.  
 

     Tak jak wcześniej, tłumy przybywają nie tylko po to, by słuchać Jezusa, ale 

także, by znaleźć uzdrowienie (Łk 5,15) z chorób i uwolnienie od duchów 

nieczystych (4,40-41).  

Ludzie starali się Go dotknąć, ponieważ wychodząca z Niego moc 

uzdrawiała wszystkich, tak jak w przypadku trędowatego (5,13). 



[6,20.24]   A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni 

jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.  

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.    

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Jezus często naucza (4,15.31; 5,3.17; 6,6), ale 

dopiero teraz Łukasz prezentuje sam szerzej treść tego nauczania.  

Kazanie na równinie (6,20-49)1 można podzielić na trzy części:  

❖ błogosławieństwa i biadania2 (6,20-26),  

❖ przykazania o miłości i miłosierdziu (6,27-38)  

❖ nauczanie o dwóch drogach (6,39-49).  

Mowa Jezusa zawiera wiele podobieństw do Mateuszowego Kazania na górze 

(Mt 5-7), aczkolwiek jest znacznie krótsza.  

Obie zaczynają się od ciągu błogosławieństw, których u Łukasza mamy tylko cztery 

i po których zaraz następują biadania. Także kontekst obu mów jest inny, gdyż 

Kazanie na równinie zostaje wygłoszone po wyborze Dwunastu. 

 

 

Żywa tradycja: Błogosławione ubóstwo 

 

"Święte Ubóstwo zawstydza żądzę i chciwość i troski tego świata"3. 

Święty Franciszek z Asyżu nie tylko pisał o ubóstwie ewangelicznym, lecz także 

nim żył. Komentując błogosławieństwa dotyczące ubogich, papież Benedykt XVI 

wyróżnia św. Franciszka jako postać "w historii wiary, w której Błogosławieństwo to 

znalazło tak radykalne przełożenie na ludzką egzystencję". 

Następnie proponuje nam lekcję interpretacji Biblii: 

Święci są autentycznymi interpretatorami Pisma Świętego. Co znaczy dane słowo, 

staje się najczęściej zrozumiałe w tych ludziach, których ono porwało bez reszty                    

i którzy nim żyli. (...) Obietnicę zawartą w tych słowach Franciszek z Asyżu pojął w 

całym ich radykalizmie. Tak głęboko, że nawet oddał swe szaty (...). Ta 

najskrajniejsza pokora była dla niego przede wszystkim swobodą służenia, swobodą 

pełnienia posłannictwa, wyrazem zaufania Bogu (...). 

 

 
1 Matriału przedstawionego w Łk 6,20-8,3) w dużej mierze brak u Marka 
2 BT nadaje tej perykopie tytuł "przekleństwa", ale greka i hebrajski mają na to inne słowa. Zob. przekleństwo 
wymówione przez Boga wobez węża i ziemi w Rdz 3,14.17 - przyp. red. nauk. 
3 Św. Franciszek z Asyżu, Pozdrowienie cnót, w: Pisma św. Franciszka z Asyżu: teksty łacińskie i starowłoskie w 
polskim przekładzie, red. A. Cabassi. G.G. Merlo, wydawnictwo Bratni Zew, Kraków 2009, s.213 



W historii Franciszka widać wyraźnie, czym jest "królestwo Boże". 

Franciszek tkwił cały w Kościele (...). 

W takich jak on postaciach Kościół dorasta do swego celu przyszłego, a 

zarazem już obecnego: królestwo Boże jest już bliskie.4 

 

 

Jezus kieruje błogosławieństwa do swoich uczniów, pokazując im, co to znaczy 

iść za Nim.  

Możemy wyobrazić sobie oczekiwania uczniów, którzy byli świadkami uzdrowień i 

zrozumieli być może symbolikę Dwunastu. Ponadto już wcześniej w wypowiedziach 

Jezusa pojawiało się królestwo Boże (Łk 4,43).  

➢ Czy to znaczyło, że przywróci Dawidowe królestwo Izraela (zob. Dz 1,6) i 

zrzuci jarzmo Rzymu?  

Błogosławieni [jesteście], ubodzy.  

Pierwsze słowa Jezusa trudno uznać za nawoływanie do buntu (zob. Łk 23,19)!  

Są to jednak słowa rewolucyjne, gdyż proponują odwrócenie wartości dotyczących 

tego, co wydawałoby się, że jest podstawą dla prawdziwego szczęścia.  

Istotnie, słowo ,,błogosławieni" odnosi się do ludzi, którzy są ,,szczęśliwi" lub 

,,mają szczęście" w oczach Boga (zob. komentarz do 1,45)5.   

W tamtym czasie ubóstwo ekonomiczne (chociaż niekoniecznie nędza) było dobrze 

znane większości mieszkańców Galilei. Brak zasobów materialnych skłaniał 

zazwyczaj osoby ubogie do tego, by bardziej zdać się na Boga (stąd ,,ubodzy w 

duchu" w Mt 5,3).  

To właśnie od tych pobożnych i ubogich ludzi określanych także hebrajskim 

terminem anawim (Iz 61,1) przychodzi Jezus, przynosząc im dobrą nowinę (zob. 

komentarz do Łk 4,18-19). To właśnie ich ściślejsza więź z Bogiem czyni ich 

błogosławionymi.  

Prawdziwe szczęście nie bierze się z posiadania królestw oferowanych przez diabła 

(4,5-6), lecz jego źródłem jest królestwo Boże, które - jak mówi Jezus - należy do nich 

już teraz.  

 
4 J. Ratzinger, Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część 1, s.76-77, zob. też Benedykt XVI, Verbum Domini, 48, w: 
Ojciec Święty Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, s.55-57 
5 Greka zna dwa różne terminy: makarios - "szczęśliwy" i eulogetos - "błogosławiony" i właśnie makarios jest 

użyty w obecnym kontekście (język polski zna techniczny termin makaryzm na określenie tej formy literackiej". 
Polskie tłumaczenie "błogosławiony" można o tyle usprawiedliwić, że wskazuje ono, iż ostatecznie przyczyną 
szczęścia głoszonego przez Jezusa jest Bóg i że nie wynika ono automatycznie z opisanego stanu, na przykład z 
płaczu - przyp. red. nauk. 



W szczególności zaś królestwo to należy do uczniów, takich jak Piotr, Jakub, Jan i 

Lewi, którzy zostawili ,,wszystko" (5,11.28) - to znaczy, stali się dobrowolnie ubodzy 

- by iść za Jezusem.  

To błogosławieństwo lepiej rozumiemy, gdy rozważymy jego przeciwieństwo: 

biada wam, bogaczom.  

,,Biada"6 to ostrzeżenie przed nadciągającym sądem. Ten, kto znajduje pociechę w 

ziemskich bogactwach, nie zdaje się zazwyczaj na Boga. Dlatego bogaczom trudno 

jest wejść do królestwa (18,24-25), aczkolwiek u Boga jest to możliwe (18,27;19,2.9).  

Na przykład w Kościele pierwotnym ludzie bogaci przychodzili z pomocą tym, 

którzy byli w potrzebie ( 

Dz 2,45: " Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według  potrzeby. ";  

4,34-35: "Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów 

sprzedawali je (35) i przynosili pieniądze /uzyskane/ ze sprzedaży, i składali je u stóp 

Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.").  

 [6,21.25]  Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie 

nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się 

będziecie. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć 

będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać 

będziecie.   

Dwa kolejne błogosławieństwa także odnoszą się do ubogich i opisują szczęście, 

które będzie ich udziałem, gdy zdadzą się na Boga. Dotyczą one tych, którzy teraz 

głodują i którym Jezus obiecuje, że będą nasyceni.  

Sam Jezus również doświadczył głodu (Łk 4,2), ale oparł się pokusie diabła.  

Maryja, która złożyła ufność w Bogu, wyraża to samo błogosławieństwo w 

Magnificat: ,,Głodnych syci dobrami" (1,53).  

W niektórych wypadkach, na przykład - żebraka Łazarza, który także ,,pragnął 

zaspokoić głód" (Łk 16,21 BL7), ta obietnica spełnia się dopiero w życiu pośmiertnym 

(16,22).  

Jezus jednak przedstawi znak tej niebiańskiej uczty, gdy nakarmi pięciotysięczną 

rzeszę tak, że ,,nasycili się wszyscy" (9,17).  

 

 
6 Polskie "biada!" jest spokrewnione z "biedą", ale jest to tylko przybliżone, dynamiczne tłumaczenie greckiego 

uai!, które odpowiada hebrajskiemu oj lub hoj. Są to po prostu wykrzyknienia, okrzyki bólu lub trwogi często 

kojarzone z pogrzebem lub nieszczęściem. Jezus nie tyle więc przeklina, co boleje nad nieszczęściem 
bogaczy - przyp. red.nauk. 
7 BL - Biblia Lubelska 1991 - 



Ubodzy to także ci, którzy teraz płaczą z powodu swojego trudnego położenia. I 

ta obietnica wybiega w przyszłość: wszyscy oni śmiać się będą.  

Niemniej również i w tym wypadku już teraz Jezus przedstawi znak spełnienia tej 

obietnicy, gdy położy kres płaczom żałobników, wskrzeszając z martwych ich bliskich 

(7,13-16; 8,52-56).  

Tym dwóm błogosławieństwom odpowiadają dwa biada, drugie i trzecie.  

Biada tym, którzy teraz są syci i i śmieją się, polegając na sobie i żyjąc dla siebie, 

gdyż w przyszłości będą głód cierpieć, smucić się i płakać (zob. 12,15-21; 16,19-

31).  

To odwrócenie porządku zostało już zapowiedziane w Magnificat:  

,,Bogaczy odprawia z niczym" (1,53). 

 

[6,22-23.26]  Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was 

wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w 

pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka 

jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili 

prorokom.  Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem 

przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.   

Ostatnie błogosławieństwo dotyczy prześladowań, których doświadczą uczniowie 

Jezusa z rąk prześladowców, którzy ich znienawidzą z powodu Syna 

Człowieczego (zob. 21,17).  

Jezus, który wcześniej porównał siebie do odrzuconego proroka (4,24), także 

swoich uczniów porównuje do proroków, których spotkało złe traktowanie.  

Uczniowie powinni cieszyć się z tego powodu, ponieważ czeka ich wielka 

nagroda w niebie.  

❖ Apostołowie wypełnią później ten nakaz Jezusa: ,,A oni odchodzili sprzed 

Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa" 

(Dz 5,41).  

❖ Inni, tacy jak Szczepan, doświadczą męczeństwa i w ten sposób zdobędą dla 

siebie nagrodę w niebie (Dz 7,54-60).  

Odpowiadające temu błogosławieństwu biada ostrzega, że jeśli wszyscy ludzie 

chwalić będą jakieś osoby, będzie to wynikało z tego, iż jak fałszywi prorocy nie 

będą one głosić prawdziwie słowa Bożego, umiłowawszy bardziej ,,chwałę ludzką 

aniżeli chwałę Bożą" (J 12,43).  



Błogosławieństwa jako całość odwracają pojmowanie prawdziwego 

szczęścia, tak jak rozumie je świat, pokazując, że nie da się go znaleźć w 

bogactwach, zaspokojeniu własnych zachcianek, rozrywce czy sławie, lecz w Bogu. 

 

Przyswojenie sobie tej lekcji uczniostwa wymaga  

 wiary, gdyż być może obietnicy i nagród doświadczymy dopiero w 

królestwie niebieskim. Wymaga ono także  

 miłości bliźniego, ponieważ Jezus zachęca osoby dysponujące 

odpowiednimi środkami, by zatroszczyły się o potrzeby ludzi ubogich, 

głodnych, płaczących. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (6,17 - 26) 

Błogosławieństwo a życie chrześcijanina. 

Sobór Watykański II wezwał do odnowy teologii moralnej i do tego, by nauczanie 

dotyczące życia chrześcijańskiego nasycić w większym stopniu nauką Pisma 

Świętego8. 

Jednym z owoców tej odnowy jest przypomnienie nauczania o tym, że 

błogosławieństwa ewangeliczne objawiają Boży plan naszego wiecznego szczęścia w 

życiu przyszłym (KKK, 1716-1729). 

 

Chrześcijanin uczy się żyć błogosławieństwami, 

❖ ćwicząc się z pomocą łaski Bożej w cnotach teologalnych (wierze, nadziei i 

miłości; zob. 1 Kor 13,13) i cnotach kardynalnych (roztropności, 

sprawiedliwości, męstwie i umiarkowaniu; zob. Mdr 8,7),  

❖ umacniany darami Ducha Świętego (Iz 11,1-2: "  I wyrośnie różdżka z pnia 

Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, 

duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni 

Pańskiej. " 

tak, iż w jego życiu wyraźnie stają się owoce Ducha:  

miłość, radość i pokój (zob. Ga 5,22). 

 

 

 
8 Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, 16 



I czytanie :       Jr 17,5-8          (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  To mówi Pan: 

Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje 

swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na 

stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na 

pustyni, ziemię słoną i bezludną.  

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego 

nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie 

puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma 

zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje 

wydawać owoców.! 

 

 

 

 

 

Powróć do źródła - Jr 17,5-8                                     
komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

Drzewo zasadzone nad wodą lud z dala od niej - na pustyni: w taki 

sposób Jeremiasz opisuje wiernych bądź oddalających się od Boga ludzi. 

 (...) 

Alternatywa:  

Usłyszymy naukę Jeremiasza o dwóch drogach, Pamiętajmy, że powstała ona jako 

odpowiedź na niewierność narodu wybranego. Zwróćmy uwagę na metaforę 

zastosowaną w napomnieniu - prorok porównuje człowieka wiernego Bogu do drzewa 

zasadzonego nad źródłem wody. 

Jeremiasz ostrzega, że jeśli naród nie powróci do Boga, który jest źródłem życia, 

umrze, jak umiera człowiek pozostawiony na pustyni. 

 

 

 



Najważniejsze cytaty: 

 Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją 

 Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą 

 Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście 

 

Translator 

❖ Przeklęty mąż ...  (Jr 17,5) 

    W językach semickich arur (przeklęty) związany jest znaczeniowo                       

z nieszczęściem. Innymi słowy, człowiek oddający swe życie w ręce drugiego 

zamiast Pana, jest głęboko nieszczęśliwy. 

❖ ... który pokłada nadzieję w człowieku (Jr 17,6).  

     Hebrajskie określenie batach znaczy: być pewnym czegoś, czuć się 

bezpiecznie, polegać na kimś. 

❖ Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie  (Jr 17,6) 

      Chodzi o jałowiec (hebr. 'ar'ar), roślinę dającą mało cienia. Księga Hioba 

mówi, że jej korzeniami pożywiają się tylko głodujący, stojący na progu śmierci. 

(por. Hi 30,4) 

     Co ciekawe, tym samym słowem Psalm 102 opisuje człowieka opuszczonego, 

nagiego, pozbawionego wszystkiego (por. Ps 102,18). 

❖ Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją 

(Jr 17,7).  

     Hebrajskie słowo baruk wiąże się z kolanami (berek). Dlaczego? 

Podpowiada nam to fragment Drugiej Księgi Królewskiej: chodzi o matczyną 

troskę, opiekę, dawanie życia (por. 2 Krl 4,20). 

 

 

Biblijny insider 
 

Nauka o dwóch drogach :   

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Jeremiasza opiera się na popularnej biblijnej 

metaforze "dwóch dróg": jednej prowadzącej do życia i szczęścia, drugiej 

zapowiadającej zgubę i nieszczęście. (por. Ps 1, Pwt 11,26) 



Droga do zguby to droga zaufania w siłę i możliwości ludzkie, przy jednoczesnym 

odwróceniu swojego serca od Pana. 

Droga nieszczęścia:   

Ten, kto upatruje swe szczęście i bezpieczeństwo w podobnym do siebie człowieku, 

jest "przeklęty". Bóg porównuje go do krzaka na pustyni (zob. Translator). 

Ktoś, kto pokłada nadzieję w człowieku, jest jak samotna roślina wystawiona na 

piekące i zabójcze słońce pustyni.  

Jest kompletnie sam. W nikim nie ma oparcia. Kiedy przychodzi szczęście, nie 

dostrzega go. Wybiera na swe mieszkanie ziemię spaloną, słoną i bezludną. 

 

 

 

Metafora opisująca jego los opiera się na obrazach pustyni rozciągającej się nad 

brzegami Morza Martwego. Kto widział to miejsce, pojmuje doskonale, że nie da się 

tam żyć. 

Droga życia:   

Przeciwieństwem drogi zaufania w czysto ludzkie siły jest droga zaufania Panu. 

Ten, kto w Bogu upatruje swe szczęście i bezpieczeństwo, nazwany jest 

błogosławionym (hebr. baruk). 

W sensie ogólnym błogosławieństwo w Biblii to akt Boga, który obdarza człowieka 

mocą, zapewnia mu powodzenie, płodność oraz długie życie. 

Człowiek obdarzony Bożym błogosławieństwem porównany jest do drzewa 

zasadzonego nad płynącą wodą, jego korzenie sięgają strumienia. 

To metafora życia zakorzenionego w Bogu. 

Upersonifikowane ludzkie drzewo, które żyje w Panu, "nie boi " się 

przychodzącego "upału", nie dozna niepokoju w chwili nieszczęścia określanej 

obrazowo jako "susza". 



 Obecność Boża odejmuje strach. Przywraca także siły, które 

wyczerpują się w zmaganiu z trudną rzeczywistością i pozwala żyć 

twórczo i sprawiedliwie, wydając dobre owoce. 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢ Św. Jan Damasceński 
 

Niebo stolicą Boga 

 

 

Bóg jako byt niematerialny i niewymierny, nie znajduje się w żadnym miejscu. On 

sam jest dla siebie miejscem, ponieważ wszystko napełnia i poza wszystko sięga, i 

wszystko sobą obejmuje.  
 

Mówimy jednak, że i Bóg przebywa w jakimś miejscu i że jest miejsce Boga: tam 

mianowicie, gdzie występuje Jego działanie.  

Bo On wszystkie rzeczy – bez zmieszania się z nimi – przenika i wszystkim daje 

udział w swoim działaniu stosownie do właściwości każdej natury i na miarę jej 

zdolności do otrzymywania, zależnej od naturalnej i moralnej czystości.  
 

Albowiem byty materialne są czystsze od takich, które wiążą się z materią, a byty 

moralnie doskonałe – od takich, u których dobro miesza się ze złem. Zgodnie z tym 

można powiedzieć, że tam jest miejsce Boga, gdzie pojawia się większy udział w Jego 

działaniu i łasce. Dlatego to „niebo jest Jego stolicą” (Iz 66, 1), gdyż tam znajdują się 

aniołowie, ochoczo pełniący Jego wolę i wielbiący Go nieustannie (Iz 6, 1n). Tam On 

przebywa.  
 

A „ziemia to podnóżek stóp Jego” (tamże). Tu bowiem w ciele obcował z ludźmi 

(Bar 3, 38), a święte Jego ciało nazwano „Stopą Boga” 

 

➢ Św. Cyryl Jerozolimski 
 

Uświęceni hymnem anielskim 

 

 

Mówi dalej biskup: „Dzięki czyńmy Panu!”.  
 



Rzeczywiście mamy za co dziękować, skoro nas niegodnych, będących wrogami, 

pojednał (Rz 5, 10) i przyjął za dzieci ducha (Łk 8, 15). Odpowiadacie: „Jest rzeczą 

godną i sprawiedliwą!”.  
 

Gdy dziękujemy, spełniamy czynność godną i sprawiedliwą. On jednak działał nie ze 

sprawiedliwości, lecz ponad wszelką sprawiedliwość, skoro nam tyle wyświadczył 

dobrego, i tak wielką okazał miłość.  
 

Następnie wspominamy niebo, ziemię, morze, słońce, księżyc, gwiazdy, wszystkie 

rozumne i nierozumne stworzenia, Aniołów i Archaniołów, Moce, Państwa, Księstwa, 

potęgi, Trony i wiele widzących Cherubinów, przywodząc słowa Dawida: 

„Uwielbiajcie Pana ze mną” (Ps 34 [33], 4).  
 

Wspinamy też Serafinów, których Izajasz widział w Duchu Świętym, koło tronu 

Boga, jak dwoma skrzydłami zasłaniali sobie oblicze i latali, wołając: „Święty, Święty, 

Święty Pan Zastępów!” (Iz 6, 2).  
 

Dlatego zaś czcimy Boga hymnem anielskim, bo chcemy się w nim złączyć z 

niebieskimi zastępami. Gdyśmy się już przez te duchowe pieśni uświęcili, prosimy 

miłosiernego Boga, aby zesłał Ducha Świętego za ofiarowane dary i przemienił chleb 

na Ciało Chrystusa i wino w Krew Chrystusa; czegokolwiek bowiem dotknie Duch 

Święty, to wszystko jest uświęcone i przemienione. 
 

 
 

 

 

II czytanie: 1 Kor 12,31--13,13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze 
doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się 
jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 

 Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał 
wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości 
bym nie miał, byłbym niczym.  

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na 
spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.  

 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.  

Miłość nie zazdrości,  

nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;  

nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie 



pamięta złego;  

 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.  

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma.  

Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak 
dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.  

Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.   

 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.  

 Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem 
jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.  

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 

[zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, 

jak i zostałem poznany.  Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te 
trzy: z nich zaś największa jest miłość. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 „Bóg jeden wie!” – mówimy zadziwieni, podnosząc oczy do nieba. Zranieni, 

wypowiadamy te słowa przez zaciśnięte zęby. W rozpaczy szepcemy je ze łzami w 

oczach.  

Tak wiele spraw w naszym życiu jest dla nas po prostu niezrozumiałych.  

Są rzeczy, które rozumie tylko Bóg. 

My być może zrozumiemy je kiedyś, ale na razie są dla nas niepojęte. My 

poznajemy częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.  

Dzisiejsze czytania przypominają nam, że  

nie jesteśmy w stanie pojąć do końca Bożych dróg. 

➢ Jeremiasz wiedział, że Bóg powołuje go na proroka i rozumiał, jakie słowa 

od Boga ma przekazać Izraelitom swoich czasów (Jr 1,4). Nie wiedział 

jednak, że po upływie stuleci jego proroctwa wypełnią się do końca w 

Osobie Jezusa. My poznajemy częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.  

➢ W Ewangelii Jezus wyrzuca zebranym w synagodze, że odrzucają Go, 

widząc w Nim jedynie „syna Józefa” (Łk 4,22). Słyszeli Jego pełne mocy 

nauczanie, a mimo to nie mogli wznieść się ponad opinię, którą mieli o Nim 

od trzydziestu lat. Oni poznali częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.  

➢ Nawet św. Paweł, którego zrozumienie spraw Bożych przyczyniło się do 

sformułowania tekstów Pisma Świętego, wyznał: „Teraz poznaję po 

części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany” (1 



Kor 13,12). Choć nauczył się już tak wiele o Bogu, zdawał sobie sprawę, że 

to zaledwie maleńka iskierka Jego dobroci i chwały.  

I my, tak jak Paweł, widzimy jeszcze niejasno, niczym w lustrze lub 

przyciemnionym pokoju. Tylko Bóg wie wszystko. Bóg zna w pełni także ciebie, 

lepiej niż ty sam siebie znasz! W swojej mądrości przewiduje także, jak będzie 

wyglądało twoje życie. Wie, co czeka cię w przyszłości i już teraz przygotowuje cię na 

to swoją łaską.  

Życie jest tajemnicą. Niektóre sprawy zrozumiemy dopiero w niebie – i dlatego 

teraz tak ważna jest wiara. Wiara w kochającego Boga, który wie wszystko, i pewnego 

dnia nam to objawi.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że znasz mnie i miłujesz do końca.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jezus z Nazarethu  - Roman Branstaetter 

 

Pochwała ubóstwa  

1  

Nastały jesienne chłody i deszcze. Jezus i apostołowie po opuszczeniu domu Eleazara, 

który bezskutecznie starał się ich zatrzymać u siebie przez zimę, ruszyli w drogę do miast i 

wsi Judei, a Rabbi podczas tej wędrówki — a trwała ona przez kilka tygodni — pouczał 

Dwunastu o ubóstwie i bogactwie; podobnie jak przedtem w różnych okolicznościach 

udzielał im nauk o prawdziwej wierze, o poganach, o cierpieniu, o wyrzeczeniu, o 

posłannictwie wśród ludów ziemi, tak teraz poświęcił ten okres jesienny nauczaniu 

apostołów o potrzebie anawa, ubóstwa, i o złych skutkach posiadania majętności, a wykład 

dostosował do zdarzeń dziejących się na szlakach ich wędrówki lub — wyrażając się ściślej 

— powołał do życia zdarzenia, które posłużyły Mu za dogodną podstawę do wywodów.  

A zaczęło się to wszystko od pozornie błahego zdarzenia. Jakiś Judejczyk spośród rzeszy 

otaczającej Jezusa prosił Go o rozstrzygnięcie sporu majątkowego, który prowadził z 

bratem; taka prośba nie powinna nas dziwić, albowiem było wówczas w zwyczaju, że 

skłóceni z sobą przeciwnicy często powoływali powszechnie szanowanych mędrców na 

polubownych sędziów albo prosili ich o wstawiennictwo u swoich urojonych lub 

rzeczywistych krzywdzicieli.  

Wielkie było rozczarowanie proszącego, gdy Jezus udzielił mu odmownej odpowiedzi; 

odmowa ta była bardzo znamienna, bo nie zdarzyło się jeszcze dotychczas, aby pobożny 

Mąż nie przyjął ofiarowanej mu zaszczytnej godności sędziego, która była dowodem 

zaufania, jakim Go lud obdarza. To, co zebrani usłyszeli teraz z ust Rabbiego, było dla nich 

nie mniejszym zaskoczeniem niż Jego odmowa, bo oto zwracając się do nich, upomniał ich 

tymi słowami:  

— Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo niczyje życie nie zależy od obfitości 

jego majątku. Nie pokładajcie ufności w krzywdzie ani nie upajajcie się grabieżą. Gdy 

rośnie majętność, nie umieszczajcie w niej serca!  

Zebrani, usłyszawszy te słowa, zgodzili się z ostrzeżeniami Rabbiego przed chciwością 

— chociaż w głębi duszy niektórzy z nich poczytywali swoją chciwość za usprawiedliwioną 

samoobronę przed chciwością innych — nie mogli jednak pogodzić się z myślą, że ich 

życie nie jest zależne od dostatku; wbrew natchnionym słowom króla Salomona, który 

twierdził w Meszalim, że „więcej jest wart biedak żyjący uczciwie niż bogacz chodzący 

krętymi drogami”, i zapewnieniom króla Dawida w Psalmach, i proroka Jesai w jego 



Zwojach, że Jahwe jest Panem ubogich, cierpiących, poniżonych, pogardzanych, łaknących 

i słabych — bogacze upatrywali w bogactwie błogosławieństwo Boże i nagrodę za 

pobożność i dobre uczynki, a w ubóstwie karę za popełnione grzechy.  

Jakże zatem nie mają umieszczać serca w swojej majętności, skoro majętność jest darem 

Bożym, a wiadomo przecież, że w każdym darze Bożym jest część Boskości! Byliby 

niewdzięcznikami, gdyby ich serca nie biły w ofiarowanych im przez Pana nagrodach!  

Wtedy Jezus opowiedział im przypowieść o głupim bogaczu, a mówiąc do rzeszy, mówił 

zarazem do apostołów. Juda z Kerijoth opuścił głowę i patrząc w ziemię, ujrzał całe swoje 

nędzne życie i przecierpianą biedę, i obecne ubóstwo, niczym nieróżniące się od 

poprzedniego ubóstwa; i tak patrząc w ziemię, zatrzymał wzrok na swoich wydeptanych 

sandałach, w których przemierzył za Jezusem szmat drogi w poszukiwaniu Mesjasza, wciąż 

jeszcze niewidocznego, odległego i coraz bardziej mglistego. Zdusił w sobie szloch i nie 

odrywał oczu od rozlatujących się sandałów, wytartych podczas bezowocnych i długich 

wędrówek po Świętej Ziemi. Podniósł głowę i słuchał, a słuchając, próbował napełnić 

zbolałą pustkę serca Jezusowymi słowami.  

A Rabbi, opowiadając im o marności i kruchości ludzkiego żywota, mówił o pewnym 

właścicielu winnic i pól, który gromadził w kadziach i spichlerzach obfite plony i 

wyobrażał sobie, że może z nich do syta korzystać i żyć spokojnym i beztroskim życiem 

przez wiele, wiele lat; tymczasem o nieznanej godzinie Elohim zesłał Anioła Śmierci, który 

z nędznego ciała wyprowadził duszę pyszałkowatego bogacza, majętnego przed obliczem 

ludzi, ale nie przed Panem.  

Niechaj apostołowie nie dbają o szaty i o pokarm i poprzestają na małym, na tym tylko, 

co jest konieczne do życia, i niechaj nie pytają, co będą jedli i pili, bo Pan, który wie, czego 

potrzebują, nakarmi ich, jak ptaki niebieskie, i odzieje ich, jak odziewa lilie polne, 

zwłaszcza że są ważniejsi od ptaków niebieskich i ważniejsi od lilii polnych. Niechaj 

szukają tylko Królestwa Niebieskiego, a reszta będzie im dana. Każdy dzień ma dość swojej 

biedy, a dzień jutrzejszy sam o siebie troszczyć się będzie.  

Apostołowie z gorliwym zadowoleniem słuchali Rabbiego, tylko Juda z Kerijoth wciąż 

doznawał uczucia dojmującej pustki. Jezusowe słowa spłonęły w nim jak sucha trawa, 

pozostawiając po sobie garstkę popiołu i osad żalu do świata i ludzi, a nawet do samego 

Elohim, który głuchy na modlitwy byłego sprzedawcy pachnideł każe mu coraz głębiej 

brnąć w rozczarowaniach, oblepiających jak lepka maź jego świadomość. Juda opuściwszy 

głowę ku ziemi myślał o swoim ubóstwie, o minionych czasach pełnych nadziei, więc jakże 

szczęśliwych, i smucił się, że może już nigdy nie będzie mu dane połączyć bogactwa przed 

Bogiem z bogactwem przed ludźmi.  

A rzesza? Ludzie chcieli być bogaci, chcieli mieć domy, krowy, osły, służbę, stroje, 

winnice i gaje oliwne, chcieli składać hojne ofiary na Świątynię Pańską, wzbudzając 

podziw u współwyznawców, chcieli zajmować honorowe miejsca w synagodze i podczas 

wystawnych uczt. Jakżeż więc mogą iść za Mężem, który zakazuje uczniom troszczyć się o 

chleb codzienny i chwali ubóstwo i niedostatek?  



I nikt spośród przygodnych słuchaczy nie poszedł za Rabbim, bo każdy z nich bał się 

biedy.  
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Idąc, przybyli do miasteczka położonego w dolinie, której stoki pokryte były lasami 

oliwnymi. Z jakiegoś dziedzińca dolatywał ryk osła i zgrzyt kamiennych żaren, 

rozgniatających oliwki. Ludzie patrzyli w leniwej zadumie na wzgórza podobne z kształtu 

do tłustych baranów, skubiących trawę na pastwisku. Wzgórza dziękowały Panu za obfitość 

rosy, a bogaci właściciele zagród i lasów oliwnych rozmyślali o dobroci Elohim, który 

stworzył dla dobra bogaczy barany o tłustych ogonach, kamienne żarna i osły i dawał 

swoim wybranym w nagrodę za pobożność suty dobrobyt i skrzynie pełne srebrników.  

Apostołowie po raz pierwszy byli w tej okolicy. Z ciekawością przyglądali się ludziom i 

krajobrazowi. Ugasili u studni pragnienie, napełnili wodą podróżny bukłak i zamierzali 

ruszyć w dalszą drogę, gdy podeszli do nich mieszkańcy, którzy po strojach i zachowaniu 

się nieznanych przybyszów poznali, że są ludźmi statecznymi i godnymi zaufania; powitali 

ich słowem Bożym, prosili o pozostanie na noc w miasteczku, ofiarowali im gościnę i 

wypytywali o cel i kierunek drogi.  

Gdy ku swojemu rozczarowaniu dowiedzieli się, że wędrowcy są uczniami znanego im z 

opowiadań Jeszuy ben Josef z Nazarethu i spieszą za swoim nauczycielem (Kefas wskazał 

palcem: — O, tam idzie u podnóża góry...), wyrazili, jak tego wymagała gościnność, żal z 

powodu ich pośpiechu, życzyli im szczęśliwej podróży, a w myślach przezornie dodali: 

„Jak najdalszej od naszych domów”.  

Apostołowie dopędzili Jezusa i uszli spory kawał drogi, gdy usłyszeli za sobą kłapanie 

oślich kopyt. Zatrzymali się, odwrócili i ujrzeli młodzieńca odzianego w bogatą tunikę, 

jadącego na ośle, który biegł drobnym truchtem. Młodzieniec pozdrowił apostołów i spytał:  

— Który z was jest Rabbim Jeszuą ben Josef?  

— Oto On — rzekł Kefas, wskazując na Jezusa.  

Przybysz zeskoczył z osła, przywiązał go do drzewa, podbiegł do Męża, padł przed Nim 

na kolana i nie podnosząc głowy, rzekł:  

— Panie, dowiedziałem się od moich sąsiadów, że wędrujesz przez naszą ziemię. 

Błogosławiona niech będzie ziemia, po której kroczą Twoje stopy. Jestem synem 

czcigodnego rodu, a Elohim dał wielkie bogactwo moim ojcom. Ale czy złotem można 

kupić szczęście duszy? Żywot wieczny? Doskonałość? Pobierałem nauki w beth 

hamidraszu w Jerozolimie. Znam Pismo Święte i Halachę, mimo to nie wiem, Rabbi, co 

powinienem uczynić dobrego, aby osiągnąć żywot wieczny.  

Jezus odpowiadając rzekł:  

— Dlaczego pytasz mnie o to, co dobre? Dobry jest tylko Bóg i On jest źródłem i miarą 

wszystkiego. Ty natomiast, jeżeli chcesz wejść do żywota wiecznego, powinieneś 

zachowywać przykazania.  

— Które? — spytał młodzieniec.  



Jezus odpowiedział:  

— Znasz przecież Aszeret Hadewarim, w których Pan powiedział: „Nie zabijaj, nie 

cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, nie wyrządzaj krzywdy, czcij ojca 

swego i matkę swoją”, i znasz świętą Księgę Wajikra, w której zapisane są słowa Pańskie: 

„Miłuj bliźniego twego jak siebie samego”.  

Młodzieniec podniósł głowę i rzekł:  

— Rabbi, tego wszystkiego przestrzegam. Powiedz, czego mi jeszcze brak?  

Jezus odparł:  

— Jednego jeszcze ci brak. Jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co 

masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź i idź za mną.  

Młodzieniec, zaskoczony radą Jezusa, podniósł się z ziemi. Chciał o coś jeszcze spytać. 

Uśmiechnięty wyraz twarzy Rabbiego, zamiast mu dodać odwagi, pozbawił go reszty 

śmiałości.  

Stał zmieszany, a gdy wreszcie bezradność ustąpiła z jego łona, natłok skłóconych myśli 

począł huczeć w jego głowie. Zdawało mu się, że idzie wąską drogą, a po jej obu stronach 

wyciągają się ku niemu tysiące błagalnych rąk, a on rozdaje wszystko, co posiada, a im 

więcej rozdaje, tym liczniejsze są żebrzące ręce; rozdał już całe swoje złoto, gaje oliwne i 

figowe, domy, krowy i owce, rozdał całą swoją majętność, a mimo to przybywają ręce 

nienasycone, skomlące, błagalne, wzywające, żądające, zaklinające, kołatające; już nic nie 

ma do rozdania poza swoją duszą i ciałem, poza swoją nędzną nagością i cierpieniem, a 

mimo to wyrastają dokoła coraz to nowe ręce i żądają od niego, aby rozdał im swoją duszę, 

ciało, nędzę, nagość i cierpienie, całego siebie, do ostatniej kropli krwi i potu, do ostatniego 

oddechu, aby nic dla siebie nie pozostawił, dosłownie nic, aby cały się ofiarował i 

wyniszczył się dla nich aż do samego dna istnienia. 

 I tak szedł drogą wyciągniętych rąk, i słyszał ich przeraźliwy, żebrząco-rozkazujący 

krzyk: Wyniszcz się, wyniszcz się, wyniszcz się, a wtedy zdobędziesz doskonałość i żywot 

wieczny!  

Młodzieniec ucałował kraj szaty Jezusa i oddalił się.  

Usłyszał za sobą Jego głos:  

— Więcej jest błogiego szczęścia w dawaniu niż w braniu.  

Przerażony obrazem błogiego szczęścia, które wydawało mu się męczeńską katuszą, 

odwiązał osła, dosiadł go i ruszył w powrotną drogę do domu, a im bardziej oddalał się od 

Jezusa, tym większy czuł w sobie smutek, a im większy czuł w sobie smutek, tym 

gwałtowniej uderzał piętami w boki zwierzęcia, zmuszając je do szybkiego kroku.  

Jezus rzekł do apostołów:  

— Zaprawdę powiadam wam, bogacz tylko z trudnością wejść może do Królestwa 

Bożego.  

 



A widząc ich zdziwienie, dodał:  

— Łatwiej przejdzie powróz przez ucho igielne, niż bogacz dostanie się do Królestwa 

Bożego.  

Wówczas powiedział Kefas:  

— Opuściliśmy całe nasze mienie i poszliśmy za Tobą, Rabbi.  

A na to Jezus:  

— Każdy, który dla Królestwa Bożego opuścił swój dom, żonę, braci, rodziców i dzieci, 

otrzyma wielokrotnie więcej na tym świecie, a w przyszłym czasie — żywot wieczny. A w 

czasie odnowienia, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały, wy wszyscy, którzy 

poszliście za mną, zasiądziecie na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń 

Izraela.  

Apostołowie, usłyszawszy te słowa, poczęli pogłębiać w sobie to, co jeszcze nie było w 

nich pogłębione, zwłaszcza że nigdy nie wiadomo, kiedy nagle w człowieku, nawet 

najbardziej pokornym — dobrze znali kruchość ludzkiej woli i zawsze żywą moc pokusy i 

zniechęcenia — może się odezwać pożądliwość złota, zaszczytów i marnej wygody. Stało 

się dla nich jasne, że ubóstwo, które przedtem wydawało im się tylko jednym z ważnych 

warunków pójścia za Jezusem, jest uosobieniem błogosławionej cnoty, zasiadającej u stołu 

Pańskiego, tuż u boku samego Elohim.  

A Juda z Kerijoth? Juda przetarł zaczerwienione powieki i pomyślał, że zawsze był 

biedny, że nigdy nie posiadał domu, łodzi ani sieci, ani rodziny — rodzice odumarli go, gdy 

był jeszcze dzieckiem — ani braci, ani sióstr. Ogarnęła go duma z powodu ubóstwa, które 

zawsze było jego udziałem.  
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Zaszli do jakiegoś miasta i usiedli w bramie miejskiej, a Jezus począł mówić do synów 

Izraela o Ubóstwie, które przechadza się przed Panem w bogactwie swojego utrapienia i w 

zbytku swojego niedostatku, a mówiąc, tak do nich wołał:  

— Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje 

się włamują i kradną. Sprzedajcie, co posiadacie, i ofiarujcie z tego jałmużnę. Sprawcie 

sobie niezniszczalne trzosy, gromadźcie w niebie niewyczerpany skarb, którego złodziej nie 

skradnie, a mól nie zniszczy. Albowiem gdzie jest wasz skarb, tam jest serce wasze.  

Ludzie poczęli szemrać. Jakiś bogacz o podwójnym podbródku i tłustych policzkach 

odpowiedział drwiącymi docinkami, a tłum bezmyślnie towarzyszył jego kpinom 

wybuchami głośnego śmiechu.  

Jezus podniósł dłoń. Rzesze ucichły. Wówczas położył ręce na kolanach i opowiedział 

im przypowieść, a oni, słuchając, weszli za Nim do pałacu bogacza odzianego w purpurę i 

bisior, wesoło i wystawnie ucztującego, podczas gdy u bram jego domu leżał żebrak 

imieniem Eleazar, pokryty wrzodami, głodny i łaknący, samotny, bez opieki i tylko psy 

przychodziły i lizały jego rany.  



Potem słuchacze ujrzeli śmierć żebraka, którego Anioł Służebny zaniósł na wysoką górę, 

na łono Abrahama — może żebrak umarł przez pocałunek Boży, a dusza jego tak lekko 

odłączyła się od ciała, jakby ktoś źdźbło wyjmował z mleka — i śmierć bogacza, którego 

Anioł Zagłady strącił do płonącej otchłani, do Ge Hinom; gdy idąc śladem słów Rabbiego 

zstąpili na dno piekła, usłyszeli jęk bogacza, błagającego Eleazara o kroplę wody, i słowa 

Abrahama, stróża sprawiedliwości i równowagi, który rzekł do grzesznika: „Pamiętaj synu, 

że za życia otrzymałeś dobro, a Eleazar w równej mierze niedolę. Teraz jest przeciwnie. On 

doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. A poza tym między nami a tobą rozciąga się otchłań 

tak ogromna, że nikt, choćby chciał, nie może stąd do ciebie. się przeprawić, ani nikt 

stamtąd do nas nie może się przedostać”.  

Wówczas rzekł bogacz do Abrahama: „Proszę cię zatem, ojcze, poślij Eleazara do 

mojego rodzinnego domu, mam bowiem jeszcze pięciu braci, i niech ich ostrzeże przed 

grzesznym życiem, aby nie dostali się do tego miejsca cierpienia”.  

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i proroków, niechaj więc słuchają ich 

przykazań”. A na to bogacz: „Nie, ojcze Abrahamie, gdyby ktoś z umarłych przyszedł do 

nich, to na pewno się nawrócą”.  

Na to rzekł Abraham: „Jeżeli nie słuchają Mojżesza i proroków, to gdyby nawet ktoś 

zmartwychwstał, nie uwierzą...” Tak rzekł Abraham, strażnik sprawiedliwości i równowagi, 

i słowa jego wypowiedziane ustami Jezusa usłyszeli synowie Izraela, a gdy wraz z 

błogosławionym Opowiadaczem wrócili na ziemię, po wędrówce w głąb piekielnych 

kręgów, ogarnął ich lęk przed karą Bożą, czyhającą na nich po śmierci.  

Drwiący bogacz niepostrzeżenie się ulotnił. Ponure milczenie zaległo tłum. Ludzie stali 

bez ruchu i zdążając tropem Jezusowej przypowieści, starali się w myślach przebadać 

wszystkie smutne następstwa, wynikające z grzesznego życia bogacza, w którego losach 

pośmiertnych wnikliwie dostrzegli swój własny los.  

Wprawdzie wierzyli w zasadę głoszoną przez niektórych uczonych, że „mąż obrzezany 

nigdy nie zstąpi do piekła”, ale niestety nie mogli na niej w pełni polegać, bo inni uczeni z 

równą pewnością twierdzili, że praojciec Abraham czuwa u ognistej i ciemnej bramy Ge 

Hinom i grzesznym i odrzuconym synom Izraela zwraca ku ich wiecznej zagładzie napletki. 

Którym mędrcom wierzyć? Tym czy tamtym?  

Ludzie, rozchodząc się do domów, obsypywali się wzajemnie cierpkimi wymówkami z 

powodu szemrania i drwin, którymi powitali na początku Jezusa, i wymyślali sobie od 

prostaków i szyderców; wołali: — Wszystkiemu jest winien tłusty bogacz, on nas podjudził, 

a potem cichaczem uciekł! — I tak wołając, zgodni byli w przeświadczeniu, że powinni 

spełniać dobre uczynki, aby po najdłuższym życiu nie byli zmuszeni odbierać z rąk 

gniewnego Abrahama, stojącego groźnie u bram wieczności, znaku pogańskiego plugastwa.  
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W stąpili do jakiegoś miasta, gdzie pewien bogaty faryzeusz zaprosił Jezusa i 

apostołów na szabatową ucztę.  

Nie wiemy, jakimi uczuciami kierował się ów bogacz, zapraszając Jezusa w Szabat do 

swojego domu na uroczysty posiłek, zwłaszcza że nic nie wskazywało na to, aby stosunek 

faryzeuszów do Jezusa miał ulec poprawie; może zaproszenie to stanowiło część planu, 

którego celem było śledzenie Rabbiego, zarzucanie Go podstępnymi pytaniami, a udzielone 

odpowiedzi miały może służyć przeciwnikom za jeszcze jeden dowód Jego działania 

przeciw Prawu.  

Niezależnie jednak od zamiarów gospodarza należy zaznaczyć, że było to jedno z tych 

rzadkich spotkań Rabbiego z faryzeuszami, które nie skończyło się dramatycznym starciem 

i burzliwą wymianą zdań, a ograniczyło się tylko do nauk udzielonych przez Męża 

uczestnikom biesiady, słuchającym bez sprzeciwu Jego gorzkich upomnień.  

Gdy usiedli do stołu, Jezus spostrzegł, że goście skwapliwie wybierali sobie pierwsze 

miejsca. Odsunął od siebie kubek z winem — przy stole ucichł gwar rozmów, biesiadnicy 

bowiem zrozumieli, że Jezus pragnie przemówić — i upomniał ich, aby nigdy nie 

zajmowali miejsc najgodniejszych, ale miejsca ostatnie, bo gospodarz może ich zganić: 

„Ustąpcie miejsca godniejszym od siebie”, a tym, którzy zajęli miejsce ostatnie, powie: 

„Przyjaciele, przesiądźcie się wyżej”, albowiem pycha nie może być wywyższona, a pokora 

poniżona, dlatego ten, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 

wywyższony według prawa sprawiedliwości i prawa równowagi, a Elohim trzyma w dłoni 

sprawiedliwą wagę i waży czyny człowiecze, i nie tylko czyny, ale również zamysły 

czynów.  

Ten, kto czynił dobro po to, aby otrzymać zapłatę w życiu doczesnym, nie czyni dobra, 

lecz czyni zło — a wtedy jego dobro jest równe złu — a prawdziwym dobremjest tylko to 

dobro, za które nie otrzymuje się na ziemi żadnej zapłaty, a dopiero w dniu 

zmartwychwstania Sprawiedliwych, w godzinę nieomylnej Wagi.  

Jeden z faryzeuszów, usłyszawszy te słowa, rzekł do Jezusa:  

— Błogosławiony, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym.  

Jezus w odpowiedzi wyjaśnił biesiadnikom łagodnym wyjaśnieniem, że Pan wzywa 

wszystkich ludzi na ucztę do Królestwa Bożego, ale bogacze zatroskani o przyrost swoich 

majątków, zajęci nabywaniem pól, sadów, lasów, wołów, owiec, godami weselnymi, nie 

słyszą Jego głosu, dlatego ci wszyscy, którzy są oddani staraniom o dobra doczesne i 

upatrują w nich jedyny cel istnienia, nie zasiądą przy stołach biesiadnych w Namiocie Pana 

i nie zakosztują niebieskich potraw, a ich miejsca zajmą ubodzy, żebracy, kaleki, ślepi, 

chromi, bezdomni, głodni i spragnieni, i oni tylko będą wzywani na ucztę, będą wzywani ze 

wszystkich ulic, placów, zaułków, lepianek, nor, rowów przydrożnych, i będą tak długo 

wzywani, aż cały Dom Boży będzie zapełniony, bo w Domu Bożym nie może być miejsc 

pustych i wszystkie miejsca muszą być zajęte w Imię chwalebnej Pełni, nieuznającej obok 

siebie jadowitej i kuszącej Pustki.  



Faryzeusze siedzieli osowiali i nie mogli pogodzić się z myślą, że pierwszy lepszy 

żebrak i am haarec może zająć ich miejsce w Królestwie Bożym.  

Czyżby oni, pobożni bogacze i faryzeusze, popełnili aż tak wielkie, karygodne i 

niewybaczalne grzechy, że Pan w swym gniewie pozbawi ich szczęścia ucztowania przy 

stołach Królestwa Bożego?  

Czy Pan nie dawał im dotychczas licznych dowodów swojej opieki? Przecież 

wywyższenie, dobrobyt i majętność, które otrzymali od Boga, są znakami błogosławieństwa 

Pańskiego, sprawiedliwą i godziwą zapłatą za ich bogobojność i prawość.  

Umacniali się zatem w przekonaniu, że mimo ostrzeżeń Jeszuy ben Josef wejdą do 

Królestwa Bożego i zasiądą w nim na honorowych miejscach, tak wygodnych jak te, które 

zajmują w synagodze tuż obok Aron Hakodesz.  

Mimo to pewność ich była prawdopodobnie trochę zachwiana, bo nie odzyskali chęci do 

jedzenia i picia i nadal siedzieli pogrążeni w mrocznych myślach.  

A szkoda, bo potrawy były smakowite, a wina wyborne.  

 
 


