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Mk 10,17-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na 

kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 

wieczne?   

Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam 

Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 

fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę.  On Mu rzekł: Nauczycielu, 

wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości.  

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, 

sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. 

Potem przyjdź i chodź za Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł 

zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.  

 Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest 

bogatym wejść do królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz 

Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, 

którzy w dostatkach pokładają ufność>.  Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 

ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.  

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się 

zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u 

Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my 

opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą.  Jezus odpowiedział: Zaprawdę, 

powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z 

powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym 

czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia 

wiecznego w czasie przyszłym. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Oczywiście, że uczniowie byli zdziwieni!  

Jezus powiedział im właśnie, że bogatym będzie szczególnie trudno wejść do 

królestwa niebieskiego. Zaprzeczało to wszystkiemu, w co dotąd wierzyli.  

W starożytnym judaizmie istniało mocne przekonanie, że bogactwo materialne jest 

znakiem Bożego błogosławieństwa.  

A jednak Jezus poleca bogatemu młodzieńcowi wyrzec się majątku i wejść 

do grona ubogich. O co Mu chodzi?  

Po pierwsze, zauważmy, że Jezus nie potępia młodzieńca za jego bogactwo. 

Wręcz przeciwnie, Ewangelista Marek podaje nam, że Jezus „spojrzał na niego z 

miłością” (Mk 10,21). Z pewnością docenił jego pragnienie podobania się Bogu oraz 

wierność w zachowywaniu przykazań.  

Tak właśnie Jezus patrzy na każdego, kto stara się pełnić Jego wolę, niezależnie od 

tego, czy jest to człowiek zamożny czy nie.  

Po drugie, to nie Jezus odrzucił młodzieńca, tylko na odwrót. To prawda, że 

Jezus wysoko ustawił mu poprzeczkę, ale wszystko wskazuje na to, że pomógłby mu 

w podjęciu trudnej decyzji porzucenia wszystkiego i pójścia za Nim. Jednak 

młodzieniec odszedł zbyt szybko. I odszedł „zasmucony” (Mk 10,22).  

I wreszcie Jezus widział, że przywiązanie do majątku było dla młodzieńca 

przeszkodą w pójściu za Nim.  

Podobnie jak kiedyś wezwał Mateusza, Piotra i innych do porzucenia ich zajęć, tak 

teraz chciał, aby ten młodzieniec uwolnił się od spraw, które nie pozwalały mu w pełni 

stać się uczniem.  

Jezus pragnie, aby wszyscy Jego uczniowie, wolni od przywiązań, mogli skupić się 

na miłowaniu Boga i siebie nawzajem.  

Dziś Jezus patrzy na ciebie z miłością. 

Ma dla ciebie ważne wezwanie i jest gotów pomóc ci je wypełnić. Prosi, abyś 

wyrzekł się wszystkiego, co cię odciąga od tego powołania. Co to może być? 

Posłuchaj tego, co Jezus ci powie. I nie odchodź zasmucony.  

 

„Panie, pomóż mi wyrzec się wszystkiego, co mnie od Ciebie 

oddziela.” 

 

 

 



"Ewangelia według św. Marka"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 
 

 Mary Healy. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

Mężczyzna mający wiele posiadłości (Mk 10, 17-22) 

 

ST: Wj 20,12-17; Tb 4,7-11; Syr 29,8-12 

NT: Dz 2,45  II Mt 19,16-22; Łk 18,18-23 

KKK: Jezus a przykazania, 2052-2055; życie wieczne, 1020-1029; dawanie 

ubogim, 2443-2449 

Lekcjonarz: 10,17-27: dwudziesta ósma niedziela zwykła (rok B) 

 

[10, 17]  

 Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na 

kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 

wieczne?  

Jak na zawołanie pojawia się mężczyzna, uosabiający postawę odwrotną do tej 

właśnie opisanej przez Jezusa, będący przykładem dążenia do życia wiecznego w 

oparciu o własne wysiłki. 

Epizod ten rozpoczyna szereg pouczeń dotyczących rzeczy, z których rezygnuje się 

ze względu na królestwo (10,17-31), wzmacniających wymowę wcześniejszej nauki 

Jezusa, zgodnie z którą królestwo jest darem udzielanym ludziom świadomym 

tego, że go potrzebują (10,15; por. 

Ef 2,8: "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz 

jest darem Boga." 

2 Tm 1,9: " On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych 

czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została                      

w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami."). 

Wzmianka o drodze (hodos) to subtelne przypomnienie, że Jezus podąża w stronę 

Jerozolimy (Mk 10,1.32), gdzie spotkają Go cierpienia, stanowiące istotę Jego misji 

mesjańskiej. 

Przybiegający doń człowiek, padający przed Nim i uznający, że Jezus jest w stanie 

udzielić odpowiedzi na dręczące go w sercu pytanie, cechuje się pewnym niezwykłym 

zapałem i szczerością. 



Upadnięcie na kolana jest gestem wyrażającym prośbę oraz pełen czci hołd (Ps 

22,30; 95,6). 

Człowiek ten, zwracając się do Jezusa, tytułuje Go z szacunkiem:  

Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? 

Zadane przezeń pytanie to jedna z możliwych form zagadnienia najgłębiej 

nurtującego serce każdego człowieka, nawet jeśli sobie tego nie uświadamia:  

 "Jaki jest sens życia? Jaki jest mój ostateczny cel i jak go mogę 

osiągnąć?". 

To inna wersja pytania: "Jak mogę wejść do królestwa Bożego?" (zob.10,15). 

Idea "życia wiecznego" dość późno rozwinęła się w Starym Testamencie, który 

stopniowo dochodził do uznania prawdy o życiu po śmierci (por. 

Dn 12,2: "Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, 

drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie." 

2 Mch 7,9: "W chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: Ty, zbrodniarzu, 

odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, 

wskrzesi i ożywi do życia wiecznego."). 

Dla Żyda, jakim był ten mężczyzna, czymś naturalnym byłoby uznanie, że 

sposobem na osiągnięcie życia wiecznego jest przestrzeganie Prawa. 

Lecz sam fakt, że ów człowiek zadaje takie pytanie, sugeruje, iż tradycyjna 

odpowiedź go nie satysfakcjonuje. Wyczuwa, że musi się w tym kryć coś więcej. 

[10, 18]  

 Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko 

sam Bóg. 

Pierwsza reakcja Jezusa jest zastanawiająca i była przyczyną wielu spekulacji. 

Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 

Błędem byłoby jednak założenie, że Jezus odrzuca tu przypisywanie sobie atrybutu 

dobra.  

Nie zaprzecza, że jest dobry; zamiast tego zachęca mężczyznę, by głębiej 

zastanowił się nad tym, co sam właśnie powiedział (podobne przykłady można znaleźć 

w 10,3; 12,35; J 2,4). 

 Na jakiej podstawie nazywa Jezusa dobrym? 

Czy dlatego, że jest On mądrym nauczycielem i potężnym cudotwórcą? Dlatego, że 

wszystkich traktuje z życzliwością? Czy też może Jezusowa dobroć opiera się na 

czymś głębszym? 



Czy mężczyzna ten zdaje sobie sprawę, że w ostatecznym rozrachunku jedynie Bóg 

jest dobry i że tym, co dostrzega w Jezusie, nie są tylko pewne niezwykłe cechy 

ludzkie, lecz nieskończona dobroć, przynależna jedynie Bogu? 

Jezus delikatnie kieruje wzrok tego człowieka ku odpowiedziom na 

tęsknoty jego serca. 

[10, 19-20]  

Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 

fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On Mu rzekł: Nauczycielu, 

wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. 

Jak gdyby chcąc poddać próbie brak satysfakcji tego mężczyzny, Jezus powtarza tę 

część odpowiedzi, którą ów już zna. 

Stary Testament jasno naucza, że żył będzie ten, kto przestrzega Prawa Bożego 

(Pwt 30,15-16; Ez 33,14-15). 

Jezus wymienia niektóre z dziesięciu przykazań (Wj 20,1-17; Pwt 5,6-21), 

dodając do nich zakaz nie oszukuj (zob. Pwt 24,14). 

Z okazywaniem szacunku swemu ojcu i matce w szczególny sposób wiązała się 

obietnica długiego życia (por. 

Wj 20,12: "Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg 

twój, da tobie. " 

Pwt 5,16: "Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo 

żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój." 

Syr 3,6: "Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da 

wytchnienie swej matce."). 

Wszystkie z wymienionych przez Jezusa przykazań dotyczą postępowania 

względem innych ludzi (druga tablica Dekalogu). 

Co jednak z pierwszymi trzema przykazaniami (pierwsza tablica), które dotyczą 

postępowania względem Boga? 

Jak zobaczymy dalej, Jezus o nich nie zapomina. 

Mężczyzna ten jest Żydem wiernie przestrzegającym Prawa, który został należycie 

wyedukowany religijnie; nie przechwalając się, stwierdza po prostu:  

Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. 

Zwrot "od młodości" prawdopodobnie oznacza "odkąd ukończyłem dwanaście lat", 

właśnie bowiem wtedy żydowscy chłopcy formalnie przyjmowali na siebie jarzmo 

przykazań. 



Żydzi wierzyli, że przestrzeganie wszystkich przykazań jest czymś możliwym (Syr 

15,15; Flp 3,6), natomiast Jezus nie kwestionuje zapewnienia tego mężczyzny
1
. 

 [10, 21]    

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. 

Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w 

niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. 

Klucz do tej opowieści kryje się w następnym zdaniu: 

Jezus spojrzał na niego z miłością. 

 To jedyny raz w Ewangelii, gdzie o Jezusie mówi się, że spojrzał z 

miłością na konkretną osobę. 

Lecz sam czasownik agapao (od którego pochodzi rzeczownik agape) leży w 

samym sercu przekazywanej przez starożytny Kościół nowiny o misji Jezusa:  

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał" (J 3,16) 

"Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze" (Ef 5,2). 

To właśnie Jego pełne Bożej miłości spojrzenie poruszyłoby serce tego mężczyzny i 

nakłoniło go, by porzucił wszystkie doczesne przywiązania - gdyby tylko ów 

mężczyzna je dostrzegł. 

Lecz, niestety, zajęty własnymi myślami wydaje się nie zauważać spojrzenia 

Jezusa. 

 

Jezus dotyka samych korzeni niezadowolenia tego mężczyzny. 

Choć jest on wierny Prawu, brakuje mu jednej, koniecznej rzeczy (zob. Łk 10,42). 

 Dlaczego Jezus mówi mu, by sprzedał wszystko, co posiada? 

Być może dlatego, że mężczyzna ów był bardzo przywiązany do swych posiadłości 

oraz do niezależności, jaką mu one zapewniały. 

Stanowiły one jego ziemski skarb, powstrzymujący go przed swobodnym 

przyjęciem ofiarowywanego mu skarbu niebieskiego. 

Jezus pragnie wyzwolić tego człowieka, by mógł bez zahamowań podążyć za 

prawdziwym pragnieniem swego serca. 

Zrzeczenie się majątku nie ma być jednak jakimś abstrakcyjnym, wyizolowanym 

aktem: człowiek ten ma stać się solidarny z ubogimi, oddając im zysk ze sprzedaży. 

                                                           
1
 Nie kłoci się to ze stwierdzeniem, że jeśli chodzi o sprawiedliwość w najgłębszym sensie tego słowa, to "nie 

ma sprawiedliwego, nawet ani jednego" (Rz 3,10; zob. Ps 14,3; 53,3) 



Już w Starym Testamencie dostrzeżono, że dawanie jałmużny potrzebującym jest 

gromadzenie sobie skarbu w oczach Bożych (Tb 4,7-11; Syr 29,8-12). 

Jezus prosi tego człowieka, by stał się tak zależnym od Bożej opatrzności, jak 

dzieci, do których - co przed chwilą potwierdził - należy królestwo (10,14). 

Następnie kieruje doń takie samo zaproszenie, jakie wcześniej skierował do swych 

uczniów (Mk 1,17; 2,14): chodź za Mną. 

To tutaj pojawia się pierwsza tablica Dekalogu: w bezwarunkowym oddaniu swego 

życia Jezusowi ucieleśnia się wynikające z przymierza zobowiązanie do miłowania 

Boga. Jezus zajmuje miejsce Boga2
. 

[10, 22]  

 Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem 

wiele posiadłości.  

Co tragiczne, mężczyzna ten nie potrafi zmusić się do zapłacenia tak wysokiej ceny, 

nawet jeśli jest ona zapłatą za "życie wieczne", do którego tak namiętnie dąży. 

Słowo oznaczające posiadłości można też przetłumaczyć jako "własność" czy 

"majątek". 

Człowiek ten ewidentnie czerpie swe poczucie bezpieczeństwa i otuchy z bogactw 

doczesnych i nie jest gotowy zdecydować się na zaparcie się siebie, dzięki któremu 

osiąga się bogactwo prawdziwe. 

Zakończenie to działa otrzeźwiająco - to pierwszy raz, gdy Jezusowe zaproszenie 

do stania się uczniem zostało wprost odrzucone. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (10,17-22) 

 

Czy Jezusowe polecenie dla tak bogatego mężczyzny jest wymogiem stawianym 

wszystkim, którzy chcą odziedziczyć życie wieczne? 

Inne fragmenty Ewangelii wskazują, że  

Jezus nie wszystkich swych uczniów prosił o to, by sprzedali swoje posiadłości 

(por. 1 Tm 6,17-19: " Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie 

pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie 

udziela do używania, niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, 

uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, 

aby osiągnęli prawdziwe życie. "). 

                                                           
2
 Zob. J.M. McDermott, Didn't Jesus Know He Was God? ... 



 Piotr najwyraźniej zachował swój dom i łódź, przynajmniej na jakiś czas 

(Mk 1,29; J 21,3);  

 kobiety z Galilei wciąż korzystały ze swych materialnych zasobów                        

(Mk 15,41),  

 podobnie jak Józef z Arymatei (15,43). 

Zatem  

skierowane do tego mężczyzny wezwanie było w pewnym stopniu 

dopasowane do niego samego. 

 

Lecz jak pokaże kolejny fragment, całkowite oderwanie od swych majętności jest 

wymogiem stawianym każdemu uczniowie. 

Za szczególnie wspaniały wzór uczniostwa Kościół uznaje tych, którzy w 

odpowiedzi na Boże wezwanie z własnej woli zdecydowali się na życie w 

ubóstwie (KKK, 2103). 

 

Niebezpieczeństwo bogactw (Mk 10, 23-27) 

 

ST: Pwt 32,15; Ps 49; Oz 12,9 

NT: II Mt 19,23-26; Łk 18,24-27 

KKK: brak przywiązania do bogactw, 2544-2547, 2728; u Boga wszystko jest 

możliwe, 1058 

[10, 23]  

 Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest 

bogatym wejść do królestwa Bożego. 

Odejście bogatego mężczyzny staje się dla Jezusa okazją do udzielenia swym 

uczniom pouczeń na temat tego, jak niebezpieczną pułapką mogą się stać ziemskie 

posiadłości. 

Jezus spojrzał dookoła, jak gdyby chcąc wejrzeć w serca swych słuchaczy. 

Jak trudno! Oto trzeźwiące ostrzeżenie przed popadnięciem w duchowe 

samozadowolenie, które może się zrodzić z materialnych dostatków. 

Ci, których doczesne potrzeby i pragnienia są zaspokojone zbyt łatwo, mogą poczuć 

się komfortowo i zacząć polegać tylko na samych sobie, nie poddając się całkowicie 

Bogu, jak tego wymaga Ewangelia - nie mówiąc już o grożącym im ryzyku 

popadnięcia w nadmierne dogadzanie sobie oraz stania się aroganckimi                           

i niewrażliwymi na ubogich. 



Wielką pokusą jest pokładanie ufności we własnej pozycji, majątku                              

i zdolnościach, zastępującej ufność w samego Boga. 

[10, 24-26]  

  Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, 

jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają 

ufność>. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść 

do królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą:                 

Któż więc może się zbawić? 

Zdumienie uczniów jest świadectwem tego, jak radykalne było wygłoszone przez 

Jezusa stwierdzenie. 

W Starym Testamencie - zanim w pełni rozwinęła się świadomość, że istnieje życie 

po śmierci - zamożność uważano za oznakę przychylności Boga (Pwt 28,1-14; Ps 

25,12-13; Syr 11,21-22). 

Lecz wielokrotnie ostrzega on też przed niebezpieczeństwami bogactw (Pwt 32,15; 

Ps 49; 52,9; Prz 11,28). 

Mimo wcześniejszego nauczania Jezusa na temat tego, jaką cenę trzeba ponieść za 

bycie Jego uczniem (8,34-37), uczniowie wciąż postrzegają ludzi zamożnych jako 

tych, którzy mają pierwszeństwo w dostępie do królestwa. 

Lecz ponieważ z majątku i władzy rodzi się fałszywe poczucie bezpieczeństwa, są 

one całkowicie bezużyteczne, jeśli chodzi o osiąganie królestwa; mogą w tym jedynie 

przeszkadzać. 

 

Jezus odpowiada z czułością, zwracając się do nich jako do dzieci, co 

mogło być subtelnym przypomnieniem o Jego wcześniejszych słowach na temat 

przyjmowania królestwa jak dziecko (10.15). 

W jeszcze bardziej dosadny sposób powtarza swe twierdzenie, tym razem odnosząc 

się nie tylko do bogatych, lecz także do wszystkich:  

jakże trudno wejść do królestwa Bożego3
. 

Objaśnia to za pomocą obrazowego porównania. 

Wielbłąd był największym zwierzęciem znanym Żydom z I wieku; ucho igielne 

było najmniejszym otworem, jaki można było sobie wyobrazić. 

Jezus chce wzbudzić w ich umysłach absurdalny, a wręcz komiczny obraz. 

Na te słowa szczęki uczniów opadają. 

                                                           
3
 W NAB nie pojawia się uwzględniony w polskim tłumaczeniu fragment "tym, którzy w dostatkach pokładają 

ufność", ponieważ brakuje go w części najważniejszych rękopisów - przyp. tłum. 



Żadna interpretacja Jezusowego stwierdzenia nie będzie właściwa, jeśli nie 

uwzględni się w niej pełnej osłupienia reakcji uczniów: tym bardziej się dziwili. 

Skoro okazuje się, że nawet tym najbardziej uprzywilejowanym trudno jest wejść 

do królestwa, to jaka nadzieja pozostaje całej reszcie? 

Można sobie wyobrazić, jak uczniowie z konsternacją szepczą między sobą:  

Któż więc może być zbawiony? 

"Bycie zbawionym" (zob. 8.35) to synonim "wejścia do królestwa" lub osiągnięcia 

"życia wiecznego"; zwrot ten podkreśla fakt, że jest się zbawionym od śmierci 

wiecznej, czyli oddzielenia od Boga. 

[10, 27]  

Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga 

wszystko jest możliwe. 

Jezus ponownie koncentruje na nich swój wzrok, chcąc skupić na sobie całą uwagę 

ich serc. 

Jego ostatnie stwierdzenie ma zapobiegać zniechęceniu, jakie mogłoby się zrodzić 

wskutek Jego wcześniejszych słów, i kryje w sobie klucz do całej tej rozmowy:  

u Boga wszystko jest możliwe. 

Królestwo Boże, które Jezus głosi od samego początku swej publicznej działalności 

(1,15), jest czymś całkowicie przekraczającym ludzkie możliwości. 

Nie da się na nie zasłużyć, nie można mieć do niego prawa, nie jest ono nagrodą za 

dobre zachowanie. Zależy ono wyłącznie od dobroci Boga, który w wolności ofiaruje 

je jako dar. 

Dar ten jest tak wielki, że trzeba mieć świadomość, iż dając go, Bóg dla mnie 

dokonuje czegoś niemożliwego. 

Radosne oznajmienie, że nie ma rzeczy przekraczających możliwości Boga, 

przywołuje na myśl słowa pociechy skierowane przez Jezusa do ojca opętanego 

chłopca (9,23) oraz Boże zapewnienie dla Sary, że w wieku dziewięćdziesięciu lat 

urodzi ona dziecko (Rdz 17,17; 18,14). 

Również Maryja oznajmiła: "wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny (...), 

głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym" (Łk 1,49.53). 

Choć Jezus nie mówi tu tego wprost, to dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu 

Bóg dokonuje tego, co niemożliwe, dając udział w królestwie tym, którzy w innym 

wypadku byliby go całkowicie pozbawieni. 

 



 

Żywa tradycja: Nie właściciele, lecz zarządcy 

Zgodnie z katolicką nauką społeczną dobra materialne zostały nam powierzone 

przez Boga nie dla naszej korzyści, lecz byśmy mogli je wykorzystywać dla dobra 

innych. 

"Posiadanie jakiegoś dobra czyni jego posiadacza zarządcą Opatrzności; powinien 

pomnażać i rozdzielać jego owoce innym, a przede wszystkim swoim bliskim. Dobra 

produkcyjne - materialne lub niematerialne - jak ziemie czy fabryki, wiedza czy 

zdolności wymagają troski ze strony ich posiadaczy, by przynosiły pożytek jak 

największej liczbie ludzi. Posiadacze dóbr użytkowych i konsumpcyjnych powinni ich 

używać z umiarkowaniem, zachowując najlepszą cząstkę dla gościa, chorego, 

ubogiego" (KKK, 2404-2405) 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (10,23-27) 
 

Nauczając na temat niebezpieczeństwa bogactw, Jezus nie potępia majątku jako 

samego w sobie. 

W rzeczywistości uderzające jest, jak wiele z Jego powiedzeń czy przypowieści 

pośrednio podkreśla wartości związane z posiadaniem, przedsiębiorczością, handlem                               

i inwestowaniem
4
. 

To raczej przywiązanie do majątku jest czymś duchowo niebezpiecznym (por. 

Mt 6,24: "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a 

drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie 

służyć Bogu i Mamonie." 

1 Tm 6,10: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to 

uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu 

boleściami." 

Hbr 13,5: "Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: 

zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani 

pozostawię."). 

Ci spośród nas, którzy żyją w najbogatszej cywilizacji w historii ludzkości, zbyt 

łatwo mogą przejść do porządku dziennego nad tymi słowami Jezusa. 

"Inni może i są przywiązani do pieniędzy, lecz ja tylko staram się płacić swe 

rachunki" 

                                                           
4
 Mt 20,1-15; 25,14-29; Łk 16,1-12; 19,12-27; J 4,36 



Okrzyk Jezusa: "Jak trudno!" to trzeźwiące ostrzeżenie przed tym, jak ciężko jest 

posiadać pieniądze i majątek, zarazem nie będąc do nich przywiązanym. 

Wielu współczesnych katolików na nowo odkrywa korzyści płynące z biblijnej 

praktyki dziesięciny - oddawania dziesięciu procent (lub więcej) swego dochodu 

na potrzeby biednych, na misje i na Kościół. 

Zgodnie ze Starym Testamentem, oddając dziesięcinę ze zbiorów, dawało się wyraz 

swej świadomości, że wszystko, co się posiada, pochodzi od Boga i ostatecznie do 

Niego należy (Pwt 14,22). 

Nowy Testament nie nakłania wprost do dawania dziesięciny, lecz, jeśli już, wzywa 

chrześcijan do jeszcze bardziej hojnego wykorzystywania swych środków 

finansowych. 

Choć oddawanie dziesięciu procent jest dobre jako ogólna zasada, możliwości 

finansowe niektórych pozwalają im "składać dziesięcinę" - czyli regularnie wspierać 

bliźnich finansowo - w mniejszej wysokości. 

Inni zaś są w sytuacji pozwalającej im oddawać więcej. Niektóre samotne osoby, 

które znam, oddają piętnaście - dwadzieścia procent ze swego całkowitego dochodu; 

pewna wdowa otrzymująca emeryturę po mężu z radością oddaje trzydzieści procent. 

Prowadzony w diecezji Wichita (Kansas) program dziesięcin pozwala parafiom 

utrzymywać szkoły, posługiwać ubogim i przynosić duchową odnowę wielu ludziom, 

którzy odkryli radość szczodrego oddawania innym swego czasu, talentów i majątku. 

 

Nagroda za bycie uczniem (Mk 10, 28-31) 

 

ST: Rdz 12,1-3 

NT: Mt 20,16; Łk 22,28-30; Flp 3,7-8 II  Mt 19,27-30; Łk 18,28-30 

KKK: rady ewangeliczne, 915 - 918 
 

[10, 28]  

 Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy 

za Tobą. 

Jezusowa deklaracja pobudza do reakcji Piotra, wypowiadającego się w imieniu 

uczniów: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. 



Piotr mówi prawdę (zob. 1,18.20; 2,14), choć być może w jego słowach 

wybrzmiewa nuta samochwalstwa
5
. 

W przeciwieństwie do bogatego mężczyzny z wersetu 10,22, uczniowie 

zdecydowali się porzucić nie tylko swe majątki, lecz także całe dotychczasowe życie, 

by pójść za Jezusem. 

Grecki czasownik przetłumaczony jako "opuścić" (aphiemi) może też oznaczać 

"wypuścić" lub "porzucić". 

Patrząc z zewnątrz, faktycznie z wszystkiego zrezygnowali, lecz ich sprzeczki o 

zaszczytne stanowiska (9,34; 10,40) oraz ich niechęć względem perspektywy 

cierpienia (8,32) świadczą, że wewnętrznie jeszcze nie wszystko porzucili dla Jezusa. 

[10, 29]  

   Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza 

domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól. 

Jezus nie przeczy słowom Piotra. Zamiast tego składa wspaniałą obietnicę, 

skierowaną do wszystkich, którzy poświęcą coś ze swego doczesnego życia dla 

podążenia za Nim. 

Lista rzeczy, które mogą być tymi ofiarami - dom, bracia, siostry, matka, 

ojciec, dzieci lub pola - potwierdza, jak radykalne jest w swej naturze życie 

chrześcijanina. 

Prawo, jakie Jezus rości sobie do każdej osoby, o wiele przewyższa wartość domu, 

krewnych czy majątku. 

Na pewnym poziomie odwołanie do tych pojęć odzwierciedla niezwykłość stylu 

życia tych, którzy zostali powołani do wędrownego głoszenia Ewangelii, w 

całkowitym poddaniu się gościnności innych (6,8-9). 

Lecz w szerszym znaczeniu odnoszą się one do oderwania od doczesności, które 

jest wymagane od wszystkich uczniów Chrystusa. 

Słowa te odzwierciedlają doświadczenie pierwszych chrześcijan, spośród których 

wielu oddało swe majątki Kościołowi, przeznaczając je na pomoc ubogim (Dz 2,45; 

4,32-37), podczas gdy inni zostali wydziedziczeni przez rodziny ze względu na swe 

oddanie Chrystusowi. 

Stojąca za tym motywacja jest taka sama, jak ta prowadząca do oddania własnego 

życia (Mk 8,35): z powodu Mnie i z powodu Ewangelii. 

                                                           
5
 Stwierdzenie Piotra niekoniecznie oznacza, że sprzedał on cały swój majątek, a uzyskane w ten sposób 

pieniądze przekazał ubogim (zob. 1,29; J 21,3). Niemniej, by wyruszyć wraz z Jezusem w podróż misyjną, 
porzucił on taki styl życia, który pozwalał mu się nimi swobodnie cieszyć. 



Tylko u Marka (tutaj i w  w.8,35) pojawia się zwrot "i z powodu Ewangelii" (por. 

Mt 10,39: " Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 

powodu, znajdzie je. " 

Łk 9,24: " Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 

powodu, ten je zachowa. "),  

podkreślający bezcenną wartość Dobrej Nowiny, dla której cierpiało tak 

wielu ludzi. 

[10, 30]  

 z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, 

w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a 

życia wiecznego w czasie przyszłym.  

Lecz zgodnie z obietnicą odpłata będzie stokrotna - tak jak stokrotny będzie plon 

przynoszony przez ziarno (4,8.20) - i to nie tylko w czasie przyszłym, lecz już teraz. 

Ci, którzy zostawią wszystko dla Jezusa, nie pozostaną samotni i wyizolowani: 

doświadczą ciepła gościnności, z jaką ich współwyznawcy, a nawet niewierzący będą 

ich przyjmować do swych domów ( 

Dz 16,15: "Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas: Jeżeli 

uważacie mnie za wierną Panu - powiedziała - to przyjdźcie do mego domu i 

zamieszkajcie w nim! I wymogła to na nas. ";  

    28, 2.7: "Tubylcy okazywali nam niespotykaną życzliwość; rozpalili ognisko i 

zgromadzili nas wszystkich przy nim, bo zaczął padać deszcz i zrobiło się zimno.                       

W sąsiedztwie tego miejsca znajdowały się posiadłości namiestnika wyspy imieniem 

Publiusz, który nas przyjął i po przyjacielsku przez trzy dni gościł. ";  

2 Kor 8,1-4: "Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły 

Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich 

ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet - zaświadczam to - 

ponad swe możliwości okazały gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę 

współdziałania w posłudze na rzecz świętych. "). 

Jak wskazał już wcześniej Jezus (3,34-35), wejdą oni do Jego własnej rodziny. 

Doświadczą głębokich, braterskich więzi, łączących ich z pozostałymi członkami 

"rodziny w wierze" (por.  

Ga 6,10: " A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza 

naszym braciom w wierze. ";  

Rz 16,13: " Pozdrówcie wybranego w Panu Rufusa i jego matkę, która jest i moją 

matką. "), która z naddatkiem wynagrodzi utratę przez nich rodzonych krewnych. 



Co znaczące, na liście tej nie pojawia się słowo "ojców" (jak w Mk 3,35), sam 

bowiem Bóg jest Ojcem tej nowej rodziny Jezusa (zob. 11,25; Mt 23,9). 

 

Być może za faktem dopisania do tej listy wzmianki o prześladowaniach - która 

pojawia się tylko u Marka - kryje się szczypta cierpkiego humoru. 

Jezus nie chce, by Jego wyznawcy stracili poczucie rzeczywistości: pytanie nie 

dotyczy tego czy, ale w jaki sposób Jego naśladowcy będą prześladowani. 

Jeśli nie poprzez formalne represje państwowe, dokona się to choćby przez 

szyderstwa i społeczny ostracyzm lub doświadczanie utrapień i przeszkód rzucanych 

nam pod nogi przez siły ciemności. 

Lecz żadnej z tych rzeczy nie da się porównać z życiem wiecznym, które na końcu 

osiągniemy - z życiem tak bardzo upragnionym przez bogatego mężczyznę (10,17), 

będącym odpowiedziom na tęsknoty każdego ludzkiego serca. 

Dopiero teraz Jezus udzielił pełnej odpowiedzi na pytanie, z którym 

przyszedł do Niego człowiek mający wiele posiadłości. 

[10, 31]  

  Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.   

Marek kończy tę mowę stwierdzeniem, które w odmiennych kontekstach pojawia 

się też u Mateusza (20,16; zob. 19,30). 

Opisuje on wielkie odwrócenie porządku, które nastąpi na końcu czasów, 

gdy Jezus przyjdzie w chwale. 

 Wielu z tych, którzy "teraz" są postrzegani jako ludzie sukcesu, ważni, 

szacowni i potężni (tak jak "osobistości w Galilei" z Mk 6,21) okaże się 

najbiedniejszymi w tym, co tak naprawdę się liczy. 

 

 Wielu z tych, którzy są poniewierani, pomijani, słabi i nieważni w oczach 

świata, okaże się najbardziej znaczącymi w królestwie. 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 

 Św. Klemens Aleksandryjski 
 

Bogactwo jest tylko narzędziem 
 

 
 

Cóż więc skłoniło go do ucieczki, cóż sprawiło, że porzucił nauczyciela, że 

wyrzekł się własnej prośby, nadziei, życia, poniesionych trudów? „Sprzedaj, co 

masz” (Mt 19, 21).  

Co to znaczy? Nie żąda tu Zbawiciel, jak niektórzy zbyt pochopnie sądzą, aby 

porzucić posiadane mienie i wyrzec się majętności, ale poleca wyrwać z duszy 

powszechnie przyjęty sąd o bogactwach, przywiązanie do nich, nadmierną 

chciwość, niepokój o nie, namiętność, [zbyteczne] troski – ciernie życia, które 

zagłuszają nasienie wieczności.  

Ubóstwo zresztą nie jest rzeczą wspaniałą ani godną zazdrości, chyba że ktoś 

znosi je dobrowolnie dla życia wiecznego. W ten sposób bowiem ludzie nic w 

ogóle nieposiadający, opuszczeni, zdobywający żebractwem codzienne 

utrzymanie, tułający się po drogach biedacy, którzy nie znają Boga ani 

sprawiedliwości Bożej, byliby najszczęśliwszymi i najmilszymi Bogu, jedynymi 

dziedzicami życia, tylko dlatego że są w skrajnej nędzy, że cierpią w życiu 

niedostatek i nie mogą zaspokoić nawet najskromniejszych potrzeb. 
 

Wyrzeczenie się majątku, aby rozdzielić go między ubogich albo oddać 

ojczyźnie, nie jest czymś nowym: wielu ludzi przed przyjściem Zbawiciela to 

czyniło; jedni, by móc swój czas poświęcić martwej mądrości, inni dla marnego 

rozgłosu i próżnej żądzy sławy, jak na przykład Anaksagoras, Demokryt czy 

Krates. 
 

Cóż więc w nauce Jezusa jest tą nowością jedynie życiodajną, którą tylko 

Bóg mógł ogłosić, a której starożytnym brakowało do zbawienia? 

 

 A jeśli ów „nowy człowiek”, Syn Boży, objawia i naucza czegoś 

wyjątkowego, to snadź nie zaleca On tylko wyrzeczenia się zewnętrznego – na to 

ludzie już przed Nim umieli się zdobyć – ale żąda czegoś innego, większego, 

bardziej Boskiego i doskonalszego, co właśnie zewnętrzna czynność powinna 

oznaczać.  



 
 

 Chrystus nakazuje nasze wewnętrzne nastawienie i samą duszę 

uwolnić od żyjących w niej namiętności, a wszystko, co w myśli jest 

obce Bogu, wyrwać z korzeniem i wyrzucić. Taka jest zasada człowieka 

wierzącego, taka jest nauka godna Zbawiciela. 
 

Dawniej bowiem ludzie, wzgardziwszy rzeczami zewnętrznymi, porzucali swe 

posiadłości i tracili je, natomiast namiętności w ich duszach jeszcze bardziej, jak 

sądzę, się rozpalały, gdyż ogarniała ich pycha, chełpliwość i żądza próżnej sławy; 

innymi zaś gardzili uważając, że sami czynu nadludzkiego dokonali. 

Jakżeby więc Zbawiciel mógł zalecać tym, którzy mają żyć wiecznie, 

postępowanie szkodliwe i zgubne właśnie dla tego życia, jakie głosi? A i to także 

trzeba zaznaczyć: człowiek, chociaż się pozbył ciężaru mienia, może mieć jednak 

wrośniętą w duszy żądzę i pragnienie bogactwa niemniej żywe; wyrzekł się 

wprawdzie jego używania, jednakże żyjąc w niedostatku i tęskniąc za dobrem 

zmarnowanym, boleje podwójnie, bo odczuwa brak potrzebnych posług, 

Ewangelia a zarazem żal mu ich utraty. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 

człowiek, któremu brak rzeczy koniecznych do życia, musi załamać się na duchu 

i porzucić swoje szlachetne dążenia; będzie natomiast się starał zdobyć to, co jest 

mu nieodzownie potrzebne, nie bacząc, w jaki sposób i od kogo. 

A o ileż pożyteczniej, kiedy dzieje się przeciwnie! Gdy człowiekowi wystarcza 

do życia to, co posiada, wtedy nie trudzi się nadmiernie, zdobywając utrzymanie i 

może przychodzić z pomocą potrzebującym. Jakaż bowiem wspólnota 

pozostawałaby ludziom, gdyby nikt nic nie miał? Czyż nie stwierdzamy, że taka 

zasada byłaby jawnie przeciwna wielu innym pięknym naukom Pana i sprzeczna 

z nimi? „Czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby, gdy 

pomrzecie, przyjęto was do wiecznych przybytków” (Łk 16, 9). 

 „Skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie psuje, ani 

złodzieje nie wykopują” (Mt 6, 20). Jakżeby ktoś mógł nakarmić łaknącego, 

napoić pragnącego, przyodziać nagiego, ugościć bezdomnego – a nieczyniącym 

tego grozi ogień i ciemności zewnętrzne – jeżeli sam odczuwałby brak tego 

wszystkiego?  
 

Przecież i Jezus gości u Zacheusza i u Lewiego – Mateusza, ludzi bogatych i 

celników, a nie nakazuje im porzucić majątku; wprowadza zatem jedynie słuszny 

sposób korzystania z niego, a kładzie kres niesprawiedliwemu korzystaniu, kiedy 

oznajmia: „Dzisiaj domowi temu stało się zbawienie” (Łk 19, 9).  



Tak pochwala ich uczynki, że choć mienia jeszcze nie porzucili, poleca im 

także żyć we wspólnocie: napoić spragnionego, dać chleb łaknącemu, przyjąć 

bezdomnego, przyodziać nagiego.  

Jeśli zaś tych uczynków nie można pełnić, nie posiadając mienia, a Pan 

nakazałby wszelkie mienie porzucić, czyż to nie oznaczałoby, że poleca On 

zarazem te same rzeczy dawać i ich nie dawać, głodnych karmić i nie karmić, 

gości przyjmować i drzwi przed nimi zamykać, dobrem swym się dzielić i nie 

dzielić? 

A to jest chyba największą ze wszystkich niedorzecznością. 

A zatem nie należy odrzucać jako rzeczy niepotrzebnej mienia, które może 

przynieść pożytek także bliźniemu. Mieniem jest to, co mamy, i to mieniem 

pożytecznym, które Bóg zgotował ludziom, by się nim posługiwali. 

Wszystko, co posiada człowiek, zostało mu udzielone i podane niby jakaś 

materia i narzędzie, którym powinien się posługiwać umiejętnie i w sposób 

właściwy. Narzędzie, jeśli się nim posługujesz według zasad sztuki, tworzy 

arcydzieło; jeśli brak ci umiejętności, jemu także udziela się twoja niezręczność, 

chociaż nie jest jej winne. 

Bogactwo jest takim narzędziem. Umiesz go używać sprawiedliwie: służy 

sprawiedliwości. Używa go ktoś niesprawiedliwie: staje się sługą 

niesprawiedliwości. Z natury bowiem swojej ma ono służyć, ale nie rządzić. Nie 

należy zatem winić tego, co samo w sobie będąc bez winy, nie jest ani złe, ani 

dobre. Winę trzeba przypisywać tylko temu, kto może posłużyć się narzędziem 

tak źle, jak i dobrze, zgodnie ze swoją wolą. A zdolność tę posiada jedynie rozum 

ludzki, który może swobodnie osądzać i ma pełną władzę posługiwania się 

rzeczami użyczonymi człowiekowi. Tak więc nie mienie niszczyć należy, ale 

raczej namiętności duszy, które nie pozwalają, abyśmy w sposób właściwy 

posługiwali się tym, co posiadamy. A w ten sposób, stawszy się człowiekiem 

szlachetnym, będziesz umiał posługiwać się właściwie swoim mieniem.  
 

Słowa zatem Chrystusa nakazujące porzucić wszystko, co się posiada, i 

sprzedać całą swoją majętność, należy rozumieć właśnie w ten sposób, gdyż 

dotyczyły one wewnętrznego usposobienia duszy. 

 

 

 

 

 

 



I czytanie :     Mdr 7,7-11    (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie 

duch Mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic 

miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto 

wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota.  Umiłowałem 

ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask 

od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w 

jej ręku. 
 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Metody z Olimpu 

 

Wszelkie bowiem bogactwo i złoto wobec czystości jest jak garść piasku  

Słusznej udziela rady ten, kto twierdzi, że czystość umieścić należy na czele cnót i 

szanować ją bardziej niż inne. Wielu ludziom się wydaje, że szanują i czczą czystość, ale 

naprawdę szanują ją tylko nieliczni.  

Nie szanuje wszak czystości ten, kto usiłuje zachować swe ciało czystym od rozkoszy 

seksualnej, ale nad innymi rozkoszami nie panuje; raczej je mocno znieważa pospolitymi 

namiętnościami, jedne rozkosze zmieniając na inne.  

Nie szanuje czystości człowiek, kiedy okazuje wprawdzie wytrwałość wobec 

zewnętrznych namiętności, ale nadyma się i pyszni tym, że potrafi zapanować nad 

cielesnymi popędami i lekceważy je; znieważa ją, grzesząc pychą, gdyż „oczyszcza 

zewnętrzną stronę kubka i półmiska” (Mt 23, 35), to znaczy ciało, ale serce niszczy 

próżną ambicją.  

Nie pragnie szanować czystości ten, kto chełpi się bogactwem: on znieważa ją bardziej 

kto inny, mały zysk stawiając wyżej od czystości, której nie dorównuje wartością nic, co 

cenne w życiu; wszelkie bowiem bogactwo i złoto w zestawieniu z czystością jest jak 

garść piasku (Mdr 7, 9).  

Nie szanuje czystości i ten, kto ponad miarę kocha samego siebie i zważa tylko na to, 

co jemu przynosi korzyść, a nie dba o bliźnich; i on ją znieważa, bo odłącza się od tych, 

którzy godnie z czystością obcują, i szydzi z jej miłości, miłosierdzia i życzliwości. Nie 

wypada bowiem, żeby ludzie żyjący w czystości z jednej strony pielęgnowali 

dziewictwo, a z drugiej strony popełniali uchybienia, plamili się i byli nieopanowani; by 

z jednej strony wyznawali czystość i powściągliwość, a z drugiej kalali się i grzeszyli, z 



jednej strony głosili lekceważenie spraw świata, a z drugiej zabiegali o nie i 

przywiązywali się do nich.  

Trzeba się starać, by zagładzie nie uległy żadne członki cielesne – nie tylko te, które 

podlegają podrażnieniom i podnietom seksualnym, lecz również i te, które bardziej od 

tamtych odsłonięte. Kpiną jest trzymanie w czystości narządów płciowych, a 

nietrzymanie w czystości języka; kpiną jest trzymanie w czystości języka, a nie 

trzymanie w czystości uszu, oczu, rąk. Cóż z tego, że te członki mamy czyste, jeśli nie 

mamy czystego serca, lecz kierujemy się pychą i gniewem.  

W ogóle bowiem ten, kto nie chce grzeszyć, lecz pragnie pielęgnować czystość, 

powinien wszystkie swe członki cielesne i zmysłowe organy zachować w nieskalaniu i 

ściśle je spajać, tak jak sternicy ściśle wiążą spojenia okrętów; chodzi o to, żeby do 

wnętrza nie miał dostępu grzech, który chce się tam wcisnąć.  

Istnieje taka prawidłowość, że za wielkimi cnotami idą wielkie klęski, a zło bardziej 

jest wrogie temu, co naprawdę dobre, niż temu, co niedobre.  

Wielu tedy ludzi, którzy sądzili, że czystość polega na nieustępliwości wobec 

szalonych podniet, i lekceważyli inne namiętności, zgrzeszyli przeciw dziewictwu, 

stawiając zarzut tym, którzy dążą prosto do niego. 

 


