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Dzieło Boże (1 Kor 3,10-17) 

 

 

ST: Ps 118,22; Iz 28,16 

NT: Mt 3,11-12; Dz 4,11-12; 1 Kor 6,19; 2 Kor 6,16; Ef 2,19-22; 1 P 1,7; 2,4 

KKK: Kościół jako świątynia Ducha Świętego, 797; czyściec, 1030 -1032 

Lekcjonarz: 3,6-10: Msza po zebraniu plonów ziemi; 3,9b – 11.16.17; rocznica 

poświęcenia bazyliki laterańskiej; czytania wspólne w rocznicę 

poświęcenia kościoła; Msza za Kościół; obrzęd poświęcenia kościoła 

(poza okresem Wielkanocy) 

 

[3,10] Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, 

położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak 

baczy na to, jak buduje.  
 

Odchodząc od alegorii rolniczej, Paweł rozwija obraz Kościoła jako Bożej budowli, 

czyniąc to jednak z punktu widzenia budowniczych, czyli osób w Kościele 

posługujących, spośród których pierwszą jest sam apostoł. 

Mówiąc z własnego doświadczenia, przypomina, że rolę tę odgrywa według danej 

mu łaski Bożej: to z Bożego, nie swojego wyboru stał  się założycielem Kościołów na 

terenach nieżydowskich. 

Apostoł nie waha się określić siebie samego mianem roztropnego budowniczego. 

Jego zadaniem było położenie fundamentu, na którym dalej mogą budować inni. 

To dlatego Paweł nie osiadał w jednym miejscu na zbyt długo. Poświęcał tyle czasu, 

ile było konieczne, do zapewnienia nowej wspólnocie wystarczającej stabilizacji i do 

wyznaczenia jej przełożonych – potem zaś ruszał dalej. 

Polityka ta świadczy o jego ogromnym zaufaniu zarówno do Ducha Świętego, jak i 

do świeżo upieczonych przełożonych, w których ręce powierzał wspólnotę. 

 

 

 



 

TŁO BIBLIJNE:  KOŚCIÓŁ JAKO ROLA UPRAWNA I JAKO BUDOWLA 

Paweł nie jest jedynym, który odwołuje się do obrazów roli uprawnej i budowli. Jezus 

wykorzystuje je w swoich przypowieściach: mówi On o swych uczniach jako o roli 

uprawnej w Mt 13,1-9, a jako o winnicy w Mt 21,33-46, w której ukazuje też siebie 

samego jako kamień węgielny nowej budowli czyli Kościoła. 

Wyobrażenia nawiązujące do rolnictwa wskazują na cud wzrostu dawanego przez 

Boga, podczas gdy wyobrażenia nawiązujące do budowania  wskazują na rolę 

odgrywaną w tej konstrukcji przez ludzkie przedsięwzięcia. 

Istotnym aspektem obu tych rodzajów wyobrażeń jest położony w nim nacisk raczej 

na sam proces niż na produkt końcowy. 

Wzrost i budowanie Kościoła nigdy się nie kończą . 

Chrystus daje Kościołowi moc wzrastania, natomiast jego członkom moc budowania 

w taki sposób, że nigdy nie można powiedzieć sobie, iż praca ta została już ukończona 

(Ef 4,11-16). 

 

 

[3,11-13]   Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, 

który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym 

fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy 

lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień 

/Pański/; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest.  

Apostoł przestrzega jednak Koryntian przed jakimkolwiek budowniczym chcącym 

położyć inny fundament niż ten już położony przez Pawła, którym to fundamentem jest 

Jezus Chrystus. 

Kwestia ta bynajmniej nie była mało istotna w miejscu takim jak Korynt, gdzie 

wszelki możliwy do wyobrażenia kult miał swoich propagatorów i gdzie panoszył się 

synkretyzm (polegający na mieszaniu ze sobą elementów rozmaitych religii).  

Niepochodzący od apostołów ludzie mogli wprowadzać obce, pogańskie czy nawet 

żydowskie elementy, rozwadniając Ewangelię, czy też przemieniając ją w niemożliwą 

do rozpoznania podróbkę. 

Lecz nawet zakładając, że dany nauczyciel buduje na fundamencie położony m przez 

Pawła, jakość jego pracy może być rozmaita, wahając się od złota do słomy. 

Spośród wymienionych przez Pawła materiałów, trzy pierwsze są niepalne, trzy 

ostatnie już palne. 



Paweł jest więc kimś podobnym do głównego wykonawcy, który po położeniu 

fundamentu przekazuje resztę pracy podwykonawcom. Jeśli ci będą solidnie budować, 

ich dzieło ostoi się w dzień sądu, z którym w Biblii kojarzony był obraz ognia                            

(Dn 7,9-10; Ml 4,19; 2 P 3,7). 

[3,14-15] Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, 

otrzyma zapłatę;  ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam 

wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.  
  

Jeśli ich dzieło nie będzie zbudowane zgodnie z normami, ulegnie spaleniu.  

Często czytamy o mostach czy budynkach, które się zawaliły, ponieważ 

wybudowano je niestarannie lub z tańszych materiałów, niż było to zalecane. 

W Pawłowej analogii osobami budującymi „ze złota, ze srebra” i „z drogich kamieni” 

(w.12) są prawdopodobnie ci, których budowla (…) przetrwa. Ci też otrzymają 

zapłatę. 

Paweł zajmuje się tu bardziej jakością wykonanej pracy niż zaletami budowniczych, 

lecz mimo całej rozwijanej przez siebie teologii łaski, mówi też o nagrodzie.  

Wykonawca budujący „z drewna, z trawy lub ze słomy” (w.12) symbolizuje taką 

posługującą w Kościele osobę, której praca jest byle jaka.  

Wykonane przez nią dzieło nie ostoi się podczas ostatecznego Bożego sądu: spłonie 

ono, a sama ta osoba poniesie szkodę. 

Może przyjść tu na myśl obraz wykonawcy patrzącego, jak jego dzieło pochłaniają 

płomienie. Sam jednak robotnik ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. 

Podczas sądu sam nieuważny pracownik  zostanie ocalony, jednak tylko niejako 

wybiegając z płonącego budynku i uciekając z niego osmalonym. 

W takim przypadku budowniczy nie niszczy wspólnoty (tak jak jest to w wersecie 

3,17, w którym mówi  się o tym, że niszczyciel sam zostanie zniszczony), lecz po prostu 

kiepsko wykonuje powierzone sobie zadanie budowania. 

Paweł ostrzega zatem wszystkich posługujących w Kościele, by traktowali swą pracę 

poważnie, każdy bowiem, kto buduje, będzie odpowiedzialny za jakość powstającego 

dzieła. 

 

 

 

 

 



 

ŻYWA TRADYCJA:  OGIEŃ CZYŚĆCOWY? 

Z tekstu wersetu 3,15 Kościół zaczerpnął podstawę dla doktryny o czyśćcu, którą 

Katechizm przedstawia w następujący sposób: „Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni 

z Bogiem, ale nie są całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego 

zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do 

wejścia do radości nieba” (KKK, 1030). 

Jezus przywołuje obraz nieugaszonego ognia na oznaczenie kary wiecznej (Mt 3,12; 

18,8; 25,41; Mk 9,43-48; Łk 3,17), tutaj jednak chodzi o coś innego. Niemniej niedbały 

budowniczy nie umknie sądowi. 

Święty Cezary z Arles komentuje: „Owym (…) ogniem (…) zostaną oczyszczone 

grzechy małe, nie ciężkie”. 

Dana osoba jest zbawiona, lecz przechodzi proces oczyszczenia. Kościół uznaje, że 

oczyszczenie to odnosi się do grzechów powszednich oraz do wszelkich przywiązań, 

które wymagają wypalenia. 

Ogień rozumiany jest tu jako duchowy ogień oczyszczenia, płomień Bożej miłości, 

którego święci często szczerze pragnęli doznać już tu, na ziemi, aby szybciej zostać 

połączonymi ze swym Umiłowanym. 

 

 

[3,16]  Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka                      

w was?  

Zwrot Czyż nie wiecie? Jest typowym wyrażeniem używanym przy rozpoczynaniu 

jakiegoś mającego fundamentalne znaczenie nauczania; tutaj wybrzmiewa w nim 

Pawłowa frustracja względem tych, którzy nie rozpoznają wzniosłej natury Kościoła.  

Wierni są świątynią Boga. Chrześcijanie wywodzący się z judaizmu mogli być 

zszokowani, słysząc takie słowa z ust Pawła.  

W czasie, gdy powstawał ten list, właśnie zbliżano się do końca realizowanej przez 

Heroda wspaniałej rozbudowy świątyni jerozolimskiej, powstanie żydowskie mia ło się 

rozpocząć dopiero za osiem lat, do zniszczenia świątyni miało zaś dojść dopiero za lat 

jedenaście. 

Świątynie pogańskie znajdowały się wszędzie, stanowiąc domy dla czczonych w nich 

bogów, podczas gdy ludzie w celu sprawowania kultu zbierali się wokół  nich. 

Zatem myśl, by postrzegać siebie samych jako świątynię Boga, musiała być  dla 

Koryntian czymś nowym. 

Jednak są oni tą świątynią, gdyż Duch Boży mieszka w nich. 



Paweł wykorzysta później metaforę świątyni w odniesieniu do ciał poszczególnych 

chrześcijan (1 Kor 6,19). 

Tutaj jednak odnosi ją do wspólnoty jako takiej1. 

Stosując pojęcie „świątynia” do Kościoła, Paweł wskazuje, że zgromadzenie 

chrześcijan stanowi święte mieszkanie, gdzie Bóg przebywa i jest dostępny dla swego 

ludu, gdzie przyjmuje oddawaną Mu cześć i ofiary, wysłuchuje modlitw i przemawia za 

pośrednictwem swych sług. 

„Jesteście (…) domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i 

proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała 

budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we 

wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha” (Ef 2,19-22). 

„Przybliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem (…), wy również, niby 

żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte 

kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa ” 

(1 P 2,4-5). 

[3,17]  Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia 

Boga jest świętą, a wy nią jesteście. 
 

Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg . 

W naszym języku trudno oddać dramatyczną strukturę tego zdania z greckiego 

oryginału. Paweł mówi dosłownie: „Jeżeli ktoś świątynię Boga zniszczy, zaprawdę 

zniszczy go Bóg”. 

Pawłowi nie przychodzi na myśl żaden cięższy grzech – poza ukrzyżowaniem Syna 

Bożego – niż zniszczenie świątyni Bożej. 

Dla Koryntian szokująca musiała być myśl, że ich małostkowe spory i wojny 

podjazdowe mogłyby doprowadzić do zniszczenia wspólnoty i do budzącego grozę sądu 

Bożego. 

Tak właśnie jednak sugeruje Paweł, jak gdyby coś będącego początkowo tylko 

maleńkim pęknięciem miało doprowadzić do zawalenia się całej budowli. 

Spory nabierają charakteru bluźnierstwa, wspólnota ta nie jest bowiem zwyczajną 

budowlą. Jest ona święta i konsekrowana: świątynia Boga jest święta, a wy nią 

jesteście. 

 

 
1 Obecnie, gdy używamy słowa „kościół” na oznaczenie budynku, ważne jest, by pamiętać, że pierwotnie odnosiło 
się ono do zgromadzenia chrześcijan, niezależnie od tego, czy odbywało się ono w budynku, czy też nie.  



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (1 Kor 3,10-17) 

  

FUNDAMENT KOŚCIOŁA. 

Co oznacza stwierdzenie, że „jedynym fundamentem Kościoła jest Jezus Chrystus, 

jego Pan”2? 

Papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI wielokrotnie zwracali szczególną uwagę na 

fakt: Jezus Chrystus jest jedynym powodem, dla którego istnieje Kościół, zbawienie 

zaś oznacza osobistą z Nim relację. 

Ta prosta prawda pociąga za sobą wiele konsekwencji. 

Na przykład, chociaż Kościół zapuszcza korzenie w każdej kulturze, zakazuje on 

synkretyzmu, czyli domieszania elementów obcych religii czy wierzeń do czystej wiary. 

Jak wytłumaczono w dokumencie Soboru Watykańskiego II, Dominus Iesus 

(Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, 

zwłaszcza w punktach 20 – 23), Kościół opiera się wszelkim próbom nauczania, że inne 

religie są po prostu równorzędnymi drogami zbawienia. 

Lecz nawet w codziennym parafialnym życiu łatwo pogrążyć się w innych kwestiach 

i troskach, tracąc z oczu sprawę podstawową: umacnianie osobistej relacji z Jezusem 

Chrystusem. 

W pewnej znanej mi parafii w Dzień Ziemi wygłoszono homilię w całości 

poświęconą ekologii, bez ani jednego odniesienia do przypadających na tę niedzielę 

czytań z Pisma Świętego. 

Kościół nie jest jakimś klubem, organizacją filantropijną, grupą społecznych 

orędowników ani instytucją biznesową.  

Jest wspólnotą wezwaną do tego, by przygotowywać ludzi do królestwa Bożego. 

Czyni to, zapraszając wszystkich do poznawania Osoby Jezusa Chrystusa w mocy 

Ducha Świętego, a przez to do bycia pociągniętymi do jedności z Ojcem. 

SZACUNEK DLA BOŻEJ ŚWIĄTYNI. 

W kościele św. Marii Magdaleny w San Antonio któregoś ranka przed Mszą o 7,30 

pewien młodzieniec rozbił trzy posągi, w tym ten przedstawiający patronkę kościoła. 

Muskularny parafianin podbiegł i powalił owego młodzieńca na ziemię, 

przygważdżając go do niej do chwili przybycia policji. Wydarzenie wstrząsnęło 

zgromadzeniem bardziej niż posągami. 

 
2 W oryginale: „The Church’s one foundation is Jesus Christ her Lord”. Prawdopodobnie autor nawiązuje tu do 

popularnego kościelnego hymnu o takim tytule, skomponowanego w drugiej połowie XIX wieku przez 
anglikańskiego księdza i poetę, Samuela Johna Stone’a – przyp. tłum. 



Dlaczego ktokolwiek miałby zrobić coś takiego? Dlaczego ktoś miałby bezcześcić 

to, co święte? 

Członkowie zgromadzenia mogą nie odczuwać równego szoku wówczas, gdy 

wskutek małostkowych sporów powstają pęknięcia we wspólnocie. 

Lecz jeśli traktujemy słowa św. Pawła poważnie, dziecinne i samolubne  

postępowania powoduje takie właśnie skutki w tej świątyni, którą jest wspólnota.  

Nie myślimy o tym jako o profanacji … Co jednak na ten temat mówi Paweł?  

 

Taki sam szacunek dla tego, co święte, powinien być żywiony przez osoby 

posługujące wspólnocie. Budujcie z drogocennych kamieni, nie zaś ze słomy! Budujcie 

świątynię. To nie miejsce na podjazdowe wojny czy spory między robotnikami. 

Kościół nie jest wasz – jest on Boga. 

 

 

Wasze jest wszystko i wszyscy (1 Kor 3,18-23) 

 

 

ST: Hi 5,13; Ps 94,11; Prz 28,26 

NT: Rz 8,9; 1 Kor 1,12; 6,19; 11,3 

KKK: Jezus, Pan świata, 450 
 

[3,18-20] Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest 

mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość.  Mądrość 

bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On 

udaremnia zamysły przebiegłych lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły 

mędrców.  
 

We wcześniejszej partii listu Paweł wprowadził motyw mądrości, by przeciwstawić 

się pozornej mądrości Koryntian, którzy swą skłonnością do dzielenia się na stronnictwa 

udowodnili, że wcale mądrzy nie są. 

Ich szacunkowi dla czysto ludzkiej mądrości Paweł przeciwstawił Boże „głupstwo” 

krzyża. 

Teraz powraca do kwestii mądrości, rozpoczynając od cytatu z Księgi Hioba, dobrze 

pasującego do sytuacji Koryntian: oto Bóg „wysoko podnosi zgnębionych, (…) 

udaremnia zamysły przebiegłych” (Hi 5,11-13). 

Określenie „zgnębieni” tłumaczone też bywa jako „poniżeni” i pasuje do tego, co 

Paweł mówił o uniżeniu krzyża w 1 Kor 1,18-25 (także w Flp 2,6-11), jak również do 



niskiego statusu większości członków wspólnoty, kontrastującego – o ironio – z ich 

skłonnością do wywyższania się (1 Kor 1,26-31). 

Apostoł dodaje też werset z Ps 94,11, zmieniając występujący tam zwrot „zamysły 

ludzkie” na zamysły mędrców. Paweł mógłby tu też przywołać inny werset z tego 

samego psalmu: „Kiedy zmądrzejecie, bezrozumni?” (Ps 94,8). 

 

[3,21-22]  Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko 

bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy 

życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest 

wasze,  
 

Dalej, stwierdziwszy, że nikt nie powinien się chełpić z powodu ludzi (czyli różnych 

osób posługujących w Kościele), Paweł nagle dodaje własne, teologiczne 

spostrzeżenie: wszystko (…) jest wasze, odnosząc je najpierw do nauczycieli: czy to 

Paweł, czy Apollos, czy Kefas. 

Apostoł odwraca tu logikę Koryntian. 

Ci bowiem twierdzili, że to oni należą do tej czy innej osoby, jak gdyby czerpiąc z 

tego swą tożsamość, swoje znaczenie. To nie tak, mówi Paweł. 

Nauczyciele, i to wszyscy, należą do was. 

Duchowni należą do ludu, nie zaś lud do duchownych. Są oni sługami, a nie 

kapitanami rywalizujących ze sobą drużyn. I to sługami wszystkich. 

 

Ta kwestia jest wystarczająco jasna. Paweł jednak mówi, że należy do was wszystko, 

nie zaś wszyscy.  

Teraz natomiast przechodzi do wymieniania tych rzeczy: czy to świat, czy życie, czy 

śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze . 

➢ O co mu tutaj chodzi i jak się to wiąże z zagadnieniem sporów powstających 

we wspólnocie? 

Gdy ktoś żywi potrzebę podbudowania swojego ego, chwyta się tych rzeczy, które 

dadzą mu poczucie bycia kimś ważnym, na przykład tego, pod jaką znaną osobę może 

się „podpiąć”. 

Paweł jednak wyczuwa, że takie chwytanie się identyfikacji z tym, a nie innym 

przełożonym, stanowi symptom o wiele głębszego, wewnętrznego przymusu 

posiadania, zapewnienia sobie bezpieczeństwa poprzez posiadanie rzeczy czy nawet 

osób, takich jak Paweł, Apollos czy Piotr. 



Paweł chce przekonać swych współwyznawców, że fakt przynależności do Chrystusa 

wyzwala ich z tego typu wewnętrznego przymusu, jeśli tylko sami ów fakt uznają.  

Przypomina się tu nauczanie Jezusa, że ci, którzy szukają przede wszystkim 

królestwa Bożego, posiądą również wszystko inne (Mt 6,33). 

[3,23]   wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga ...  
 

Kluczem do posiadania wszystkiego jest, o ironio, bycie posiadanym przez 

Drugiego, przez pewną Osobę: wy należycie do Chrystusa, a Chrystus do Boga. 

Jasnym jest, że wszystko należy do Boga, jest On bowiem stwórcą wszystkiego.  

Wszystko zatem należy również do Chrystusa, utożsamianego przez Jana ze Słowem, 

przez które „wszystko (…) się stało” (J 1,3), przez Pawła zaś z tym, w którym „zostało 

wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (1 Kol 1,16; zob. też                         

1 Kor 8,6). 

Ponadto całe stworzenie należy do Chrystusa z racji tego, że przez swoją śmierć                        

i zmartwychwstanie wybawił On je z niewoli grzechu i zepsucia (Mt 28,18; Rz 8,21; 

Flp 2,11; Kol 1,18-20). 

Zatem fakt przynależności do Chrystusa daje Kościołowi – a tu konkretnie 

Koryntianom – udział w Jego królowaniu i „posiadaniu”. 

Dalej, w listach do Efezjan i Kolosan, Paweł będzie się odwoływał do tego 

powiązania w kontekście idei nadmiaru i „pełni” życia, łaski i doskonałości w 

Chrystusie3. 

Podobnie jak jest to w przypadku wielopoziomowej fontanny, w której woda po 

napełnieniu jednego zbiornika przelewa się do następnego, tajemnica polega na tym, że 

wszelka pełnia jest w Bogu (Ef 3,19), przelewającym ją w Chrystusa, w którym 

„zamieszkała cała Pełnia”(1 Kol 1,19; 2,9); ów z kolei użycza jej Kościołowi oraz 

całemu światu (Ef 1,23). 

W ten sposób, patrząc od drugiej strony, wszechświat otrzymuje życie od Kościoła, 

Kościół od Chrystusa, Chrystus zaś od Boga. 

Konsekwencje tego są dla Koryntian następujące:  

❖ Oto nie musicie przypisywać sobie szczególnych praw do któregokolwiek 

nauczycieli, posiadacie bowiem ich wszystkich. 

❖ Tak naprawdę fakt waszej przynależności do Chrystusa oznacza, że należy do 

was cały wszechświat, posiadany przez was z racji tego, iż posiada go 

Chrystus, w którego stwórczej i odkupieńczej miłości macie udział. 

 
3 Co pokazałem w moich wcześniejszych książkach. 



 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (1 Kor 3,18-23) 

 

➢ Jak można wejść w posiadanie wszystkiego? 

Zdaniem stoika Seneki osiąga się to dzięki mądrości: „Jeden tylko mędrzec jest takim 

człowiekiem, do którego należy wszystko. On jeden może bez trudności zachować swe 

dobra” 

Zdaniem Pawła, jak i Jezusa, posiadanie wszystkiego oznacza posiadanie w miłości.  

Ktoś, kto kocha, posiada, a nie kontroluje. W rzeczywistości ktoś kochający drugą 

osobę nie tylko jej nie kontroluje, ale wręcz dąży do jej większej duchowej wolności. 

Mimo to właśnie miłość jest czymś, co wiąże nas z ludźmi tak, jakby byli „nasi” – 

należymy bowiem do siebie nawzajem, dzięki miłości Chrystusa, w której mamy udział. 

Jeśli zaś chodzi o posiadanie rzeczy, przypomina mi się ranczo z mojego dzieciństwa. 

Te ponad trzy tysiące dwieście hektarów należało do mojego ojca, przez co 

uznawałem je za swoją własność, jeżdżąc czy chodząc dokądkolwiek i kiedykolwiek 

chciałem. 

Podobnie, ze względu na to, że całe stworzenie należy do naszego niebieskiego Ojca, 

a zarządza nim nasz starszy Brat, Jezus, również my możemy uznawać je za swoją 

własność. 

Lecz posiadamy je tak, jak posiada je Chrystus w swej stwórczej i odkupieńczej 

miłości. Oznacza to, że możemy z niego korzystać, lecz nigdy nie powinniśmy przestać 

żywić kontemplacyjnej miłości ku stworzeniu – czy to zwierzętom, czy to roślinom, czy 

minerałom. 

Chrześcijanie mogą, tak jak św. Franciszek, mówić o rzeczach stworzonych jako o 

swych braciach i siostrach. 

Jako chrześcijanie, posiadacie wszystko, co kochacie, gdyż sami zostaliście 

wzięci w posiadanie przez miłość Chrystusa . Nawet jeśli jest to tajemnicą, niech tak 

będzie. 


