
   

VII Niedziela zwykła  20 II 2022 
 

( Łk 6,27-38 - Biblia Tysiąclecia) 
 

Lecz powiadam wam, którzy słuchacie:  

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was 
nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za 
tych, którzy was oczerniają.  

Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze 
ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie 
dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby 
ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!  

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla 
was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich 
miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka 
za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią.  Jeśli pożyczek 
udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was 
wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo 
otrzymać.  

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i 
pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie 
wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla 
niewdzięcznych i złych. 

 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; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w 
zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.  
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➢ Św. Ambroży 
 

Miłość cierpliwa 
 

W słowach: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych” (Łk 6, 27nn) została nakazana miłość.  

 

Miało się spełnić w Kościele to, co już pierwej zostało powiedziane: „Rozrządźcie we 

mnie miłość” (Pnp 2, 4). Miłość zaś się rozporządza, gdy się do niej podaje nakazy.  

Patrz, jak Pan podejmuje naukę od głoszenia żądań, a zasady Zakonu odtrąca 

błogosławieństwami Ewangelii. Zakon nakazywał równym za równe odpłacać. 

Ewangelia natomiast każe nie odpłacać.  

Ewangelia za nieprzyjaźń odpłaca miłością, za nienawiść – dobrocią, za 

przekleństwa – życzliwością. Wspiera prześladowców, zgłodniałym zaleca cierpliwość i 

za to nagrodę zapowiada. 

 O ileż zapaśnik czuje się silniejszym, gdy nie zważa na zadawane mu ciosy! 

Aby się zaś nie zdawało, że Pan rozwiązuje Prawo, domaga się wzajemności                               

w dobrodziejstwach, a wyklucza ją w krzywdach. Jednakże mówiąc: „A jako chcecie, 

aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”, tę wzajemność jeszcze bardziej uwydatnia, 

gdy zaleca, by czyny odpowiadały chęciom... 

Ma więc chrześcijanin dobry przykład, aby nie zadowalając się tylko wykonywaniem 

prawa natury, zaprawił je życzliwością. Skoro miłością odpłacać za miłość wspólne jest 

wszystkim, również grzesznikom, to jednak ten, kto dąży do czegoś wznioślejszego, 

winien pojmować miłość szerzej i kochać tych, którzy go nie miłują. Choć bowiem 

czyjeś postępowanie jest tego rodzaju, że na miłość nie zasługuje, jednak cnota nie 

wyklucza go od miłowania... 

Cóż jednak jest dziwniejszego od tego, że temu, kto cię uderzył w policzek, masz 

nadstawić drugi? Czyż tym nie ucisza się gwałtowności drugiego i nie uspokaja się jego 

gniewu? Czy swą cierpliwością nie uderzasz tego, kto cię uderzył, aby go skruszyć? 

Przez to i odpierasz wyrządzoną ci krzywdę i starasz się o zjednanie miłości. Często 

się zdarza, iż przez to szczególniej ją się zdobywa, jeśli za zuchwalstwo odpłaca się 

cierpliwością, a na zniewagę odpowiada się uprzejmością... 

I tak owe słowa Apostoła, że miłość cierpliwa jest, nie zazdrości, nie nadyma się                        

(1 Kor 13, 4), znajdują wypełnienie w powyższych nakazach.  



 

❖ Skoro jest cierpliwa, winna okazywać cierpliwość temu, kto ją uderza;  

❖ będąc łaskawa, nie powinna odpowiadać tym, którzy jej złorzeczą;  

❖ nie szukając swego, nie powinna opierać się temu, kto chce ją ograbić;  

❖ skoro nie zazdrości, nie powinna nienawidzić przeciwnika. 

 

A jednak Boskie nakazy miłości przewyższają słowa apostoła! 

 

Większą jest bowiem rzeczą darować, niż ustąpić; większą jest miłować wrogów, niż 

nie zazdrościć. To zaś wszystko Pan mówił i czynił.  

➢ Gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył.  

➢ Gdy Go bito, nie uderzał;  

➢ gdy Go obdzierano z szat, nie opierał się;  

➢ gdy Go krzyżowano, prosił o przebaczenie dla swoich prześladowców: „Ojcze 

– mówił – odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34).  

Swych oskarżycieli uniewinniał od występku. Oni dlań krzyż przygotowali, On im 

odpłacał zbawieniem i łaską. 

 

➢ Św. Ireneusz 
 

Słowo przyniosło wolność 

 

Ponieważ Prawo zostało nadane niewolnikom, pouczało duszę przez rzeczy 

zewnętrzne   i cielesne, ciągnąc je jakoby więzami do posłuszeństwa przykazaniom, aby 

człowiek nauczył się zgadzać z Bogiem, Słowo natomiast, wyzwoliło duszę, aby ciało 

nauczyło się być przez nią dobrowolnie oczyszczone.  

Gdy to się stało, trzeba było znieść więzy niewolnictwa, do których człowiek się już 

przyzwyczaił, i iść za Bogiem już bez więzów, a poszerzyć prawo wolności i powiększyć 

poddanie względem Króla, aby człowiek przez odwrócenie się nie okazał się niegodnym 

Tego, który go wyzwolił. Tę samą bowiem cześć i posłuszeństwo względem ojca rodziny 

mają niewolnicy i dzieci; dzieci mają jednak większą ufność, bo większa i bardziej 

chwalebna jest działalność wolności niż posłuszeństwo niewolnika. 

I dlatego Pan zamiast „Nie cudzołóż” nakazał nawet nie pożądać, zamiast 

„Nie zabijaj” – nawet nie gniewać się, zamiast dawania dziesięciny nakazał wszystko 

rozdzielić biednym, przykazał nie tylko miłować bliźniego, lecz i nieprzyjaciół, nie tylko 

hojnie i szczodrze rozdawać (1 Tm 6, 18),  



ale także chętnie dawać tym, którzy nam zabierają: „Temu, który bierze ci suknię, 

oddaj także i swój płaszcz; nie odmawiaj temu, który bierze to, co twoje, a co 

chcecie, by wam czynili ludzie, czyńcie im i wy” (Łk 6, 30n), abyśmy nie martwili się 

jak ci, których wbrew woli oszukano, lecz cieszyli się jak hojni dawcy, raczej darmo 

służąc bliźnim niż z konieczności. 

 „Jeśli zmusza cię kto do tysiąca kroków, idź z nim dalsze dwa tysiące” (Mt 5, 41), 

a nie jak niewolnik, lecz jak wolny podążaj, dostosowując się we wszystkim do 

bliźniego, będąc mu pożyteczny, nie wyszukując jego złośliwości, lecz doskonaląc swą 

dobroć i tym samym upodobniając się do Ojca, który sprawia, że słońce wstaje tak nad 

złymi jak i nad dobrymi, oraz że deszcz pada tak na sprawiedliwych jak i na 

niesprawiedliwych  (Mt 5, 45).  

A tego, co powiedzieliśmy wyżej, nie sprawił On, aby rozwiązać Prawo, ale aby je 

dopełnić, rozszerzyć i powiększyć w nas. Jakby ktoś zapowiadał, że zakorzeniono w nas                     

i powiększono działanie wolności, pełniejsze poddanie i miłość oraz skierowano je ku 

naszemu Wybawcy. 

 Nie po to bowiem On nas wyzwolił, abyśmy od Niego odpadli – nikt nie jest w stanie 

zdobyć dla siebie pokarmu zbawiennego poza dobrami Pana – aby wszyscy Go więcej 

kochali i otrzymali więcej łaski; a im więcej Go miłujemy, tym większą chwałę 

otrzymamy od Niego, gdyż na zawsze staniemy przed obliczem Pana. 
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Kazanie na równinie, część druga: kochaj i bądź miłosierny   (Łk 6, 27 - 38) 

 
 

ST: Wj 34,6; Kpł 19,2.18 

NT: Mk 4,24; Dz 20,35; Rz 12,14.20-21 II Mt 5,38-48; 7,1 - 2.12 

KKK: "złota zasada",1789,1970; sakrament miłosierdzia, 1458; przebaczenie i 

miłosierdzie,2842 

Lekcjonarz: Łk 6,27-38: siódma niedziela zwykła (rok C); Łk 6,36-38: 

poniedziałek drugiego tygodnia Wielkiego Postu 
 

[6,27-28] Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych 

nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, 

którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.  

Do wszystkich, którzy Go słuchają, Jezus kieruje w tej chwili szereg nakazów.  

Podobnie jak błogosławieństwa, również nakazy musiały z pewnością wytrącić z 

błogiego spokoju słuchaczy: miłujcie waszych nieprzyjaciół.  

A zatem do ludzi spodziewających się być może, że Jezus stanie na czele powstania 

przeciwko Rzymianom, kieruje On słowa: ,,kochajcie Rzymian". Było to i wciąż jest 

bardzo trudne przesłanie.  

Jest ono rozszerzeniem Prawa Mojżeszowego: ,,Będziesz miłował bliźniego jak 

siebie samego" (Kpł 19,18). Jezus zinterpretuje w podobny sposób to wywodzące się 

od Mojżesza przykazanie, w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie rozszerzając 

je o miłości do nieprzyjaciół (zob. Łk 10,25-37).  

Rzecz jasna, Jezus nakazuje nam także kochać wrogów w obrębie naszej wspólnoty 

i być może nakaz ten był potrzebny nawet apostołom, ponieważ w gronie Dwunastu 

znaleźli się zarówno były celnik, jak i osoby gorliwe przestrzegające Prawa.  

Trzy kolejne nakazy podają konkretnie, na czym ma polegać miłowanie 

nieprzyjaciół:  

❖ dobrze im czyńcie,  

❖ błogosławcie ich,  

❖ módlcie się za nich.  



W tym miejscu Jezus znowu rozszerza nauczanie Starego Testamentu ( 

Wj 23,4-5: "Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, 

odprowadź je do niego. Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, 

nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą. ";  

Prz 25,21-22: " Gdy wróg twój łaknie, nakarm go chlebem, gdy pragnie, napój go 

wodą - żar ognia zgromadzisz na nim, a Pan ci za to zapłaci. ";  

Rz 12,19-20: " Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. Jeżeli pragnie - 

napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.   ").  

On sam da przykład takiej postawy, modląc się za tych, którzy Go będą krzyżować 

(Łk 23,34).  

Pierwsi chrześcijanie będą naśladować ten wzór i pójdą za Jego nauczaniem (zob.  

Dz 7,60: "A gdy osunął się {Szczepan} na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj 

im tego grzechu. Po tych słowach skonał. ";  

Rz 12,14: "Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie 

złorzeczcie.";  

1 P 3,9: "Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie 

zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli 

błogosławieństwo. "). 

 [6,29-30]  Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli 

bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj 

się zwrotu od tego, który bierze twoje.   

     Na czym ma polegać miłość do nieprzyjaciół, pokazują kolejne przykłady 

mówiące, że nie należy szukać odwetu.  

Nadstawiając drugi policzek lub oddając szatę (czyli odzież noszoną bezpośrednio 

na ciele) komuś, kto zabiera odzież wierzchnią, czyli płaszcz, nie dajemy się 

zwyciężyć złu, lecz zamiast tego zło zwyciężamy dobrem (zob. Rz 12,21).  

Każdy, kto tak postępuje, ufa, że Bóg sam rozliczy się z krzywdzicielem i nie dba 

zbytnio o zachowanie własnego honoru i reputacji, ponieważ wie, że są to rzeczy 

względne. Taka bezinteresowna postawa odznacza się również wielkodusznością, 

gdyż realizująca nakaz Jezusa osoba gotowa jest dać każdemu, kto prosi, i nie 

dopomina się zwrotu odebranych rzeczy. 

 [6,31]   Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!  

Streszczeniem powyższych pouczeń jest złota zasada:  

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.  



Nauczanie Jezusa po raz kolejny stanowi rozszerzenie sformułowania dobrze 

znanego w judaizmie (zwanego czasami srebrną zasadą):  

,,Nie czyń nikomu tego, co tobie samemu niemiłe" (Tb 4,15 BPo1).  

Należy okazywać innym dobro, a nie tylko powstrzymywać się od tego, by nie 

postępować w stosunku do nich źle. Reguła ta ma zastosowanie także wówczas, gdy 

drudzy nie odpowiadają nam tym samym. 

 [6,32-35]  Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla 

was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują.                 

I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was 

wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią.  Jeśli pożyczek udzielacie tym, od 

których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy 

grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie 

waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie 

spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; 

ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.   

Aby pokazać zasadność proponowanych przez siebie wysokich standardów 

moralnych, Jezus stosuje rozumowanie, w którym wychodzi od tego, co mniejsze, by 

sformułować wniosek dotyczący tego, co większe.  

Jeśli nawet grzesznicy okazują miłości tym, którzy ich miłują, o ileż większą 

miłością powinni odznaczać się ci, którzy starają się uniknąć grzechu?  

Jeśli zatem ludzie tacy jak faryzeusze, spoglądają z góry na grzeszników (zob.                

Łk 5,30), nie akceptują nakazu Jezusa - miłujcie waszych nieprzyjaciół -                        

to paradoksalnie nie różnią się niczym od grzeszników.  

Podobnie i złota reguła Jezusa stanowi wyzwanie, by wznieść się ponad poziom 

odwzajemniania tego, co się otrzymało, cechujący grzeszników, którzy dobrze 

czynią tylko tym, którzy im dobrze czynią.  

To samo dotyczy przykazania, by pożyczać, niczego się za to nie 

spodziewając.  

We wszystkich takich wypadkach, jeśli postępujemy odwrotnie, nie jest to żaden 

powód do wdzięczności.  

Wzorzec proponowany przez Jezusa to naśladowanie Boga, który jest 

dobry dla tych, którzy są źli:  

,,Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom'' (Ps 25,8).  

Ci, którzy tak postępują, stają się synami Najwyższego, a tym samym naśladują 

także Jezusa, który jest ,,Synem Najwyższego" (Łk 1,32).  

 
1 BPo - Biblia Poznańska - 2014 



Nagroda (dosłownie: ,,zapłata"; zob. Łk 10,7) dla tych, którzy będą podążać za 

tym wzorcem, będzie wielka, aczkolwiek niekoniecznie w tym życiu, lecz                       

,,w niebie" (6,23). 

[6,36]  Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.   

Jeśli uczniowie mają naśladować Boga, muszą być miłosierni, jak Bóg Ojciec jest 

miłosierny.  

,,Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę       

i wierność" (Wj 34,6; zob. Ps 86,15; 103,8).  

Za pomocą tego nakazu Jezus interpretuje inne przykazanie Tory - ,,Bądźcie 

świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!" (Kpł 19,2) - w kategoriach Bożego 

przymiotu miłosierdzia.  

Ewangelia Łukasza już wcześniej podkreślała miłosierdzie Boga (zob. 

1,50.54.58.72.78).  

W jej kolejnych rozdziałach Jezus zilustruje swoje przykazanie, by okazywać 

miłosierdzie, oraz nauczanie, by miłować nieprzyjaciół, przypowieścią o miłosiernym 

Samarytaninie (10,33.37).  

Dla faryzeuszów (słowo to pochodzi od hebrajskiego peruszim, ,,oddzieleni") 

świętość oznaczała odseparowanie się od wszystkiego, co mogło uczynić człowieka 

nieczystym.  

Właśnie ta różnica leży u podstaw ich zatargów z Jezusem, który spożywał posiłki z 

celnikami i grzesznikami (5,30; 7,39; 15,2; 19,7) i okazując miłosierdzie, prowadził 

grzeszników z powrotem do Boga. 

[6,37-38]  Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie 

potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam 

dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza 

wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.  

Mówiąc konkretnie, bycie miłosiernym oznacza, że nie należy sądzić ani 

potępiać, trzeba natomiast odpuszczać winy.  

Dzięki temu nie będziemy sądzeni ani potępieni przez Boga i nasze winy zostaną 

nam przez Niego odpuszczone.  

To samo nauczanie zostało wyrażone w podobny sposób w Modlitwie Pańskiej: 

,,Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam 

zawini" (11,4).  

Jezus mówi dawajcie, podobnie jak mówił to kilka wersetów wcześniej (w. 30).  



Gdy będziemy dawać innym, będzie nam dane przez Boga, który nam za to 

odpłaci (w. 35) i to miarą wypełnioną ponad brzegi.  

Jezus podsumowuje swoje nauczanie, pokazując nam w pewnym sensie 

konsekwencje złotej zasady:  

Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (6,27 - 38) 

 

Bądźcie miłosierni.  

Święty Jan Paweł II wyjaśnia, że ,,Ewangelia [Łukasza] zasłużyła sobie na nazwę 

<Ewangelii miłosierdzia>2.  

Miłosierny Jezus (7,13) objawia miłosierdzie Ojca (15,20) i wzywa nas, byśmy tak 

samo byli miłosierni (6,36; 10,37).  

➢ Jak mogę pełniej żyć tym wezwaniem do miłosierdzia? 
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Dzisiejsze czytania liturgiczne pokazują nam pewną drogę, którą warto byłoby 

pójść, by dojść  

    od aktualnego stanu naszego człowieczeństwa,  

               do tego jego wymiaru, który zaplanował dla nas Pan Bóg. 

 

➢ Czym są poszczególne etapy tej drogi i jak je przejść? 

O tym po kolei, ponieważ każde czytanie odsłania inny element tej układanki. 

 
2 Jan Paweł II, Dives in misericordia,3 



Opis stanu początkowego odnajdujemy w drugim czytaniu z Pierwszego Listu do 

Koryntian (1Kor 15,45-49: "Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, 

duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co 

duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, 

drugi Człowiek - z nieba.  Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i 

niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz 

[człowieka] niebieskiego. "). 

Tam św. Paweł pisze o dwóch rodzajach człowieka: o Adamie, tym stworzonym na 

początku istnienia świata, który był człowiekiem ziemskim, oraz o Drugim Człowieku, 

zwanym człowiekiem niebieskim, objawionym w Panu Jezusie. 

W tym podziale nie chodzi oczywiście o to, że Adam był grzeszny i dlatego nazywa 

się go ziemskim. On takim był jeszcze przed grzechem, czyli wtedy, gdy wszystko było 

w nim piękne, cudowne i święte. 

Biblia nazywa go ziemskim, ponieważ wie, że nie był on finalną wersją człowieka. 

Nie jest więc prawdą, że gdy po śmierci znajdziemy się w raju, to jednocześnie 

wrócimy do stanu, w którym trwał człowiek przed grzechem pierworodnym. 

Nie, Bóg tak to wymyślił, że wersja z Edenu jest punktem wyjścia dla naszego 

człowieczeństwa, że ono stanie się czymś znacznie piękniejszym. 

Ten proces rozwoju nie wydarzył się z powodu grzechu pierworodnego, który 

zablokował te przemiany człowieczeństwa. 

 

Człowiek ziemski to zatem stan początkowy tego, kim jesteśmy. 

➢ Na czym polega bycie kimś takim? 

 

Jak mówi Pismo Święte, człowiek ziemski dąży do tego, co ziemskie, czyli pragnie 

wieść dobre, spokojne i szczęśliwe życie. 
 

Dla takiego człowieka celem jest takie poukładanie swojego funkcjonowania, by 

było pełne dobrobytu i materialnego, i psychicznego. 
 

Oczywiście w tym życiu po ziemsku pojawiają się różne rządze i pożądania, z 

którymi toczy się nieustanną walkę. 
 

Jednak nawet jeśli człowiek je przezwycięży lub znacznie ograniczy, to i tak jego 

życie będzie według wyznaczników Biblii na poziomie zero, czyli osiągnie stan sprzed 

grzechu pierworodnego, ale de facto nie będzie tym, do czego Pan Bóg stworzył nas 

docelowo. 
 

 



Raj, do którego wracamy, w niczym nie przypomina rysunków z książeczek 

świadków Jehowy, gdzie miejsce wiecznego przebywania z Bogiem wygląda jak 

ulepszona ziemia: drzewa, góry, lasy, wodospady, szczęśliwi ludzie, wokół których 

biegają zwierzątka. 
 

Taka sytuacja to według słów Pisma Świętego zerowy stan, do którego dopiero 

powinniśmy zacząć iść dalej. 

 

Kolejny etap, do którego warto pójść z zerowego poziomu człowieczeństwa, 

opisuje pierwsze czytanie (1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23: "Niezwłocznie wyruszył więc Saul 

ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na 

pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w środku 

obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła 

niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twą rękę. Teraz pozwól, 

że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba. Dawid odparł 

Abiszajowi: Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie doznał 

kary? Zabrał więc Dawid dzidę i manierkę na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich 

nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na 

nich twardy sen.  Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry z daleka, 

a dzieliła go od nich spora odległość. Dawid zaś odpowiedział: Oto dzida królewska, niech 

przyjdzie który z pachołków i weźmie ją.  Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: 

Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu."). 

Pokazuje ono, że człowiek rozwija się ku temu, co zaplanował dla niego 

Bóg, gdy zaczyna rezygnować z siebie. 

Pierwsza Księga Samuela opowiada jedną z historii z życia Dawida, późniejszego 

króla Izraela, gdy ten miał możliwość skończyć swoje udręki, ale postanowił wybrać 

coś innego, z czego potem zrodziło się większe dobro. 

Dawid, zanim  stał się władcą narodu żydowskiego, był bardzo prześladowany. 

Jego poprzednik, król Saul, chciał go zabić. Pewnego dnia Dawid zakradł się do obozu 

wojsk izraelskich i spotkał Saula śpiącego, czyli zupełnie bezbronnego, a w dodatku z 

dzidą wbitą tuż przy jego głowie. Wystarczyło, że Dawid skorzysta z okazji i zabije 

swojego prześladowcę, a wtedy jego udręka się skończy. 

On jednak zrobił coś innego, zaczął snuć w swoim sercu pewne rozważania:  

"Nie zabiję króla. Choć on sam nastaje na moje życie, to jednak tym czynem 

przekreśliłbym swoje ideały, które podpowiadają mi, że skoro Bóg namaścił Saula na 

króla, to Pan decyduje, kiedy się skończy jego panowanie. Saul co prawda źle postępuje, 

ale to Bóg go wybrał, więc nie mogę go tak po prostu zniszczyć". 

Dawid zrezygnował więc ze swojego szczęścia w imię jakichś ważnych dla siebie 

wartości.  



Jest zatem przykładem serca, które nie tylko troszczy się o swój własny 

dobrobyt czy swoje szczęście, nie patrzy tylko na to, co mógłby zrobić, by mu się 

lepiej żyło, ale rezygnuje z czegoś dla drugiego człowieka z powodu wierności 

prawom Bożym. 

Dawid wykonał więc pierwszy krok na drodze ku pełni człowieczeństwa, wyszedł 

poza własną ziemską perspektywę ku czemuś niebieskiemu przekraczającemu 

pierwotny stan ludzki. 

 

Kolejny krok na drodze ku temu, co zaplanował dla nas Bóg, znajdujemy w 

Ewangelii, w której Jezus poszerza naszą perspektywę, mówiąc:  

"Nie chodzi już tylko o to, że nie będziesz skoncentrowany na sobie i nie będziesz 

szukał tylko swojego szczęścia, ale w ogóle dobrowolnie zrezygnujesz z niego. Gdy 

ktoś ci wyrządzi krzywdę, potraktujesz to jako okazję do ofiarowania mu jakiegoś 

dobra". 

Oczywiście Jezus nie miał na myśli, że dobrze się dzieje, gdy ktoś nas krzywdzi. 

On pokazuje, że do Bożego pomysłu na człowieczeństwo prawdziwie zbliża się 

to serce, które uczy się kochać nieprzyjaciół, rezygnować z tego, co mu zabierają, 

które odważy się wyjść z logiki tego świata mieszczącej się w słowach "coś za coś" 

i które nie chce odpłacać złem za zło, mimo że wydaje się to sprawiedliwe. 

Niesamowite jest to, co Jezus proponuje. 

Na przykład, gdy mówi o pożyczce, za którą mamy nie spodziewać się zwrotu, to 

tak jakby chciał powiedzieć: "Niech pożyczki, których udzielasz, będą po prostu 

darowiznami, bez konieczności oddawania".  

I tu oczywiście nie chodzi tylko o pieniądze, ale też o sytuacje, gdy ktoś nas nie 

kocha, a my odpowiadamy miłością lub gdy ktoś nam coś zabiera, a my mówimy, że 

to był dobrowolny dar. 

Co więcej w Kazaniu na górze padają też słowa o tym, że jeśli nam ktoś coś 

zabierze, mamy mu nie tylko darować dług, ale jeszcze dać mu coś dodatkowego. 

➢ Co to tak naprawdę oznacza? 

Otóż nic innego jak zabieranie czyichś grzechów. 

Gdy bowiem ktoś na przykład nam coś ukradł, a my mówimy: "To przecież był mój 

prezent dla ciebie", to jak gdyby likwidujemy jego zło, wymazujemy je. 

Zawsze, gdy czytam te słowa Ewangelii, przypomina mi się pewna scena                           

z "Nędzników", w której bezdomny po kradzieży świeczek zostaje zaprowadzony 

przez policjanta do księdza, by ten orzekł jego winę.  



Duchowny zaś zamiast potwierdzić jego zły czyn, mówi, że przecież on mu je dał, 

to jego sprawa, więc uprzejmie prosi, by puszczono wolno tego człowieka. 

Tak samo postępuje Jezus. 

On całkowicie niszczy zło tego, kto wobec Niego zawinił. On z każdego zła potrafi 

wyprowadzić dobro i choć może ktoś stwierdzić, że to niczego nie nauczy tego 

zbrodniarza, Bóg jest innego zdania. 

 

Zwieńczeniem tego, co mówi Jezus na temat naszego człowieczeństwa, są zaś 

słowa: Dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną                         

i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze (Łk 6,38). 

Bardzo lubię ten obraz miary utrzęsionej, bo wyobrażam sobie worek, do którego 

wrzucane są różne sypkie produkty, a żeby zmieściło się ich jak najwięcej, to potrząsa 

się takim workiem, by nie zostały żadne szpary i wolne przestrzenie. 

Dla mnie oznacza to nic innego jak to, że  

Bóg tym, którzy odważą się wejść na trzeci etap drogi ku pełni 

człowieczeństwa, ześle taką obfitość, że w ich życiu będzie się aż przelewało. 

Nie tylko napełni ich swoją łaską, ale przy okazji różnych burz i zawirowań, 

trudności i przeciwności da im szczęście i pokój po brzegi, a nawet więcej, sprawi, że 

w ich życiu będzie się przelewać dobro, bo nie będą w stanie pomieścić Bożych łask. 

Mamy więc przed sobą drogę, którą kreślą dzisiejsze czytania liturgiczne: 

 

 Zaczynamy z pozycji kogoś, kto troszczy się jedynie o swoje szczęście, dobro 

ziemskie, spokój, o swoją rodzinę i miłość 

 Potem pojawia się druga perspektywa, gdy człowiek małymi kroczkami 

przestaje wykorzystywać wszystkie sytuacje na swoją korzyść i zaczyna 

patrzeć na dobro drugiego człowieka 

 Na koniec zaś własne szczęście w ogóle przestaje się liczyć i człowiek robi 

wszystko, żeby odpłacać miłością na nienawiść, a grzech niwelować 

miłosierdziem. 

Z tej perspektywy to, co nazywamy szczęściem ziemskim, wydaje się zupełną 

malizną. 

I choć niektórzy powiedzą, że takie chrześcijańskie rezygnowanie z siebie neguje 

zdrowe dbanie o siebie samego. Nieprawda! 

To jest właśnie najlepszy sposób zatroszczenia się o własne życie, bo jeśli 

tak postępujemy, to dopiero wtedy doświadczamy, czym jest prawdziwie szczęśliwe                

i obfitujące we wszystko życie. 



Mnie taka perspektywa bardzo pociąga. I choć w moim życiu nawet nie jestem 

jeszcze na etapie człowieka ziemskiego, tylko żyję bardziej jak jakiś człowiek 

podziemny, to chcę wyruszyć w tę drogę, by Bóg rozwinął we mnie swoje pomysły aż 

do miary utrzęsionej. 

 

Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

 

Miłujcie nieprzyjaciół waszych  

Jezus i Miriam przebywali u swoich krewnych w Jerozolimie i wraz z uczniami 

świętowali u nich wieczór pesachowy. Spokojnie płynęły uroczyste dni. Codziennie, po 

rannej modlitwie w Świątyni Pańskiej, Miriam wracała do krewnych i pomagała 

niewiastom w zajęciach domowych, a Jezus i uczniowie przechadzali się po Jerozolimie 

i rozprawiali  o Panu i Piśmie Świętym.  

Pewnego dnia Jezus postanowił udać się nad Jordan, do brodu Bethabara, do brodu 

swojego zanurzenia, i powiadomił o tym swoich uczniów, którzy z radością 

przyklasnęli Jego zamiarowi.  

Po świętach Miriam w towarzystwie galilejskich pielgrzymów powróciła do 

Nazarethu. Żegnając się z Synem, pomyślała: „Kiedy Go znowu zobaczę?” — a Jezus 

podążył nad Jordan, a za Nim szli Jego uczniowie. W południe stanęli w Bethabarze.  

Na widok wartko płynącego Jordanu ogarnęło ich wielkie wzruszenie.                                

Rabbi przypomniał sobie chwilę swojego zanurzenia w wodzie i natchniony wyraz 

twarzy Johanana ben Zecharia, słuchającego głosu Gołębicy, a Filip i Nathanael trwali 

myślami przy spotkaniu z Jezusem w Bethsaidzie, nad brzegiem wody, która była 

zaufanym świadkiem ich zachwycenia, pokory i zgody.  

Rabbi usiadł na kamieniu, na piaszczystej, lekko wzniesionej wydmie, i rzekł:  

— Weruach Elohim merachefeth al pnej hamajim... A Duch Boży unosił się nad 

obliczem wód...  

Począł mówić im o Duchu Pana, unoszącym się nad wodami. Mówił, a oni, 

zamknąwszy oczy, ujrzeli pod swymi powiekami Pana, który z początku wysoko krążył 

pod chmurami — tu chcemy zwrócić uwagę czytelnika na potrójny sens słowa 

merachefeth, oznaczającego równocześnie unoszenie się nad wodą, krążenie i 

wylęganie — a potem, zataczając szerokie koła, coraz bardziej się zniżał.  



Niekiedy leciał tak nisko, że dotykał sobą powierzchni przerażonych wód, a one 

cofały się za każdym Jego dotknięciem, ale natychmiast, gdy tylko wzbijał się w 

powietrze, ośmielone, rzucały się przed siebie, jakby chciały swą wielbiącą 

gwałtownością odstraszyć Go od dalszych ognistych dotknięć.  

Mając wciąż zamknięte powieki, kołysani dźwiękiem Jezusowego głosu, zrozumieli, 

że prawdopodobnie istniał jakiś życzliwy i poufny spór między ojcowskim Elohim a 

macierzyńską wodą, która — według błogosławionego psalmu — podniosła przeciw 

Panu swój szum i swoje wzburzone fale i dopiero po Jego zwycięskim natarciu, 

upokorzona, uległa, rozpierzchła się i odsłoniła ziemię. Odetchnęli z ulgą, albowiem 

zwyciężona woda nie tylko przyjęła Pana i śpiewała na Jego chwałę, ale On w dowód 

swej przebaczającej Łaski udzielił jej przywileju służenia i oczyszczania.  

Ten podziwu godny, chwalebny i błogosławiony spór między Elohim a ocienioną 

przez Niego wodą był dla nich głębokim pouczeniem, że wszystko, co mądre, dobre i 

piękne, nie jest wolne od trudności stawania się i rodzenia — może dlatego mędrcy 

Izraela nazwali wody stworzenia wodami płaczącymi — i pocieszającym dowodem na 

to, że i synowie Adama, mimo swoich różnych oporów, po ukorzeniu się przed Panem 

dostąpią Jego wspaniałomyślnej Łaski.  

Wciąż mieli zamknięte powieki i wciąż słyszeli w uszach słowa Jezusa, i rozumieli 

miłość Elohim ku wodzie i wielką mądrość chrztu, czyli zanurzenia się w wodzie 

płynącej.  

Otworzyli oczy i ujrzeli, że podczas przemówienia Jezusa, które wzbudziło w ich 

wnętrzu tyle płodnych skojarzeń, pełnych niespodziewanych i olśniewających 

możliwości zbawienia, dokoła Rabbiego zgromadził się tłum podróżnych, kupców, 

wędrowców i pielgrzymów. Stali i słuchali Jego słów.  

A On mówił. Mówił o dobroci i dobrych uczynkach. Zaczął od groźnych słów Prawa 

karnego: „Oko za oko, ząb za ząb” — a było to obrazowe wezwanie skierowane do 

sędziów, aby ich wyroki były proporcjonalne do winy oskarżonego, ani mniejsze, ani 

większe — i wezwaniu temu przeciwstawił swój własny rozkaz: — Nie sprzeciwiajcie 

się złu. — Nie wynika z tego jednak, aby wzywał ludzi do biernego poddania się złu.  

Nie sprzeciwiać się złu znaczy nie brać odwetu, bo ten, który nie stosuje prawa 

odwetu, zwalcza swój gniew, a ten, który zwalcza swój gniew, zwycięża samego siebie, 

a ten, który zwycięża samego siebie, zwalcza zło i zbliża się do Pana.  

Ponieważ lud Izraela lubował się w barwnych, dramatycznych, pełnych budującej 

przesady obrazowych skrótach, tłumaczących widomie to, co przed chwilą 

wypowiedziane było w sposób oderwany, Jezus przetłumaczył swój wywód na język 

krótkich przypowieści i za pomocą zgoła nieoczekiwanych rozwiązań odmalował przed 

oczami zaskoczonych słuchaczy sceny z życia ludzi dobrych, płacących dobrem za zło i 

zwalczających zło za pomocą dobra.  



 

Ujrzeli więc uczniowie i przygodni słuchacze człowieka uderzonego w prawy 

policzek,  

         ale w swej dobroci nadstawiającego lewy,  

i człowieka, któremu zabrano suknię,  

         ale oddającego w swojej dobroci na dodatek i płaszcz,  

i człowieka przymuszonego do pójścia jednej mili,  

         ale w swojej dobroci idącego dwie mile,  

i człowieka, któremu zabrano jego własność,  

         ale w swojej dobroci nieżądającego zwrotu zagrabionego mienia.  

 

Jezus stworzył nową miarę i wagę sprawiedliwości i prawa. 

 

Słuchacze oniemieli. Rabbi, widząc ich zdumienie, dodał: — A jako chcecie, aby 

ludzie wam czynili, czyńcie tak samo i wy.  

— Starali się zrozumieć myśl Jezusa i rozumiejąc, nie rozumieli jej, i dlatego wielkie 

zadowolenie odmalowało się na ich twarzach, gdy Jezus począł znowu mówić, bo 

spodziewali się znaleźć w Jego dalszych wypowiedziach wyjaśnienie tego, co w swej 

przeraźliwej jasności było dla nich niejasne.  

Jezus mówił i z każdym Jego słowem rozgrzewały się ich serca, a rozgrzewając się, 

były coraz bardziej niespokojne. — „Będziesz kochał bliźniego jak siebie samego” — 

powtórzył Jezus słowa ze świętej Księgi Wajikra i tymi słowami wprowadził ich w głąb 

swoich myśli.  

Zwróciwszy się twarzą ku południowi, ku pustynnemu stepowi nad Morzem Soli, 

wyciągnął przed siebie wskazujący palec i podniesionym głosem począł mówić o tych, 

którzy nakazują mieć w nienawiści swoich nieprzyjaciół.  

Filip i Nathanael zamarli w przerażeniu, bo zrozumieli, że Jezus piętnuje Braci 

Milczących  z pustelni w Qumran, braci oczyszczonych i oczyszczających, 

wychowawców  i dobroczyńców Niestrzyżonego, którzy w swej surowości podniosłej i 

czystej, ale twardej, sztywnej i nieuznającej Łaski, nie tylko nakazywali nienawidzić w 

pomście Bożej wszystkich Synów Ciemności, ale zabraniali przekonywać ludzi złych, 

dysputować z nimi i ujawniać przed nimi przykazania Świętej Tory.  

— „Żaden z mężów Zrzeszenia nie odpowie niczego na ich pytania, dotyczące całej 

Nauki i Tory” — wołał srogi prawodawca z Qumran i wzywał braci do „wiecznej 

nienawiści wobec mężów zatracenia”, a chociaż zapewniał, że nikomu nie odpłaci złem, 



ale dobrem będzie ścigał człowieka i nie zachowa gniewu przeciw odwracającym się od 

przestępstwa, to jednak równocześnie ślubował: „Nie będę miał litości dla nikogo 

zbaczającego z drogi, nie okażę im współczucia, gdy będą znękani, dopóki nie poprawią 

swojego postępowania”.  

Zapalczywy Symeon gorliwiec opuścił wzrok ku ziemi, a wielu spośród słuchaczy 

nie rozumiało wzburzenia Jezusa z powodu owych nakazów, bo przecież człowiek 

zbaczający    z drogi, bezbożny, poganin nie jest bliźnim, lecz wrogiem, twarde więc 

słowa nienawiści wypowiedziane przez prawodawcę z Qumran nie są sprzeczne z 

nakazem miłości bliźniego, zapisanym ręką Mojżesza w Księdze Wajikra. 

 Już ten i ów zamierzał zabrać głos i wdać się z Jezusem w dysputę — lud Izraela 

miał wielkie upodobanie do długich i wyczerpujących dysput gdy  

 

➢ nagle usłyszeli słowa Rabbiego, od których ścierpło ich serce.  

 

Jego ciemnomatowy głos, tłumiony wzruszeniem, spokojnie falował, ale przez Jego 

wzruszenie jak przez grubą ścianę dochodził daleki pomruk z trudem uciszanego 

gromu.  

 Zażądał od nich, aby miłowali swoich nieprzyjaciół, czynili dobrze tym, 

którzy ich nienawidzą, błogosławili tym, którzy ich przeklinają, i modlili 

się za tych, którzy ich prześladują!  

 Albowiem wszyscy są synami Pana, który jest w niebiosach, a słońce Jego 

wschodzi zarówno nad złymi, jak i nad dobrymi, a deszcz Jego pada 

zarówno na sprawiedliwych, jak i na niesprawiedliwych!  

 Ale jeżeli miłują tylko tych, którzy ich miłują, na jaką wdzięczność 

zasługują, skoro i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują?!  

 A jeżeli pozdrawiają tylko swoich braci, cóż w tym osobliwego, skoro                         

i poganie czynią to samo!  

Ponieważ ten i ów kiwał niedowierzająco głową — nie, tego nie mogli zrozumieć! — 

Rabbi sięgnął do Pisma Świętego i przypomniawszy słowa Jahwe, zapisane ręką 

Mojżesza w Księdze Wajikra, rzekł do swoich słuchaczy:  

 

„Bądźcie zatem doskonali, jak doskonały jest wasz Bóg”. 

 

Uczniowie roztrząsali w sobie trudne nad wyraz słowa Rabbiego.  

Niepojęty był ten nakaz miłowania nieprzyjaciół.  

 



Nigdy go dotychczas nie słyszeli z ust doświadczonych starców ani nie wyczytali 

podobnej myśli w żadnych zwojach proroków — a przecież człowiek chętnie znajduje                  

u dawnych mędrców potwierdzenie prawdy, która ucieleśnia się na jego oczach — ale 

mimo to zaufali Jezusowi, gdyż byli naocznymi świadkami dokonanego przez Niego 

cudu wody  w Kanie.  

Woda była żywiołem świętym, jeżeli więc Pan poddał ją skutecznej mocy Rabbiego 

— widzieli tę wodę, pili ją, smakowali i była winem, najprzedniejszym winem, 

rozweselającym serce — Jezus jest Mężem Bożym, wyniesionym wysoko ponad innych 

ludzi.  

Tak rozumowali uczniowie, a tymczasem przygodni słuchacze, wyczuwając w 

słowach Jezusa głos wysokości, postanowili oczyścić się z brudu zła i grzechu, 

zwłaszcza że wszyscy oni, ludzie słabi i upadający, nie zawsze umieli być wdzięczni 

Panu — o tej swojej skazie dobrze wiedzieli — za okazane im dobrodziejstwa.  

Poczęli więc prosić Jezusa, aby wzorem Johanana ben Zecharia, który przed pewnym 

czasem stąd się oddalił i chrzci teraz w Ajnon koło Salim, w Krainie Obfitych Źródeł, 

położonej w dalekim Dekapolu, pozwolił im pod cieniem swoich wyciągniętych dłoni 

zanurzyć się w wodach Jordanu i oczyścić się z nieczystości ziemi.  

 

Ich prośby stały się natarczywe, a oni sami popadli w uniesienie, gdy dowiedzieli się 

od uczniów, że ów Rabbi zowie się Jeszua ben Josef i pochodzi z Nazarethu, i jest tym 

samym Mężem, który dokonał cudu wody — głosi to ze wszech miar prawdomówna 

wieść — w Kanie Galilejskiej.  

Otoczyli Go ciasnym kołem, dotykali palcami Jego szat i błagali o błogosławieństwo                

i o łaskę chrztu.  

Wtedy Jezus, ponieważ sam nie zamierzał teraz udzielać chrztu — powodem było 

Troiste Imię, w którego Imieniu w innym czasie woda ognia miała uświęcić człowieka 

— rozkazał uczniom swoim czuwać z podniesionymi dłońmi nad zanurzającymi się w 

Jordanie pokutnikami.  

Uczniowie więc codziennie udzielali chrztu przybywającym do brodu tłumom 

pokutników, a wielu spośród tych, którzy słuchali Jezusa, nie odstępowało Go                         

i pozostało  z Nim.  

 


