
 

 

Błogosławieni ubodzy w duchu – Poznawanie drogi Jezusa 

O. Jacques Philippe1 

 

Chciałbym zaproponować wam refleksję na temat błogosławieństw z Ewangelii wg 

św. Mateusza. W mowie do tłumów na początku Kazania na Górze, Jezus przemawia 

jako nowy Mojżesz, który ogłasza nowe prawo królestwa Bożego. 

Przeczytajmy wspólnie ten tekst: „Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy 

usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi 

słowami: 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, 

albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, 
albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

 
1 Jest rekolekcjonistą i kierownikiem duchowym, członkiem Wspólnoty Błogosławieństw we Francji 



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

Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,  
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

 

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują 

was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie 

wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, 

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.  

Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami»” 

 (Mt 5,1-12). 
 

Ten przepiękny fragment zawiera wielką obietnicę błogosławieństwa, obietnicę 

szczęścia. Nie jest jednak łatwy do zrozumienia, ponieważ opisane w nim 

błogosławieństwa nie całkiem zgadzają się z powszechnym wyobrażeniem tego, czym 

jest szczęśliwe życie. 

Nauczanie Jezusa o prawdziwym szczęściu i błogosławieństwie jest samym sercem 

Ewangelii i wierzę, że jego zrozumienie oraz życie nim jest niezwykle ważne dla nas 

dzisiaj.  

Nasz świat jest chory, ponieważ rządzi nim na ogół dążenie do władzy, dominacji, 

bogactwa oraz natychmiastowej przyjemności. 

Natomiast  

słowa Jezusa wskazują drogę uzdrowienia, szczęścia, pokoju i wolności. 

 

 

Błogosławieństwa są 

portretem samego Jezusa, 

zwłaszcza w Jego męce 



 

▌UBÓSTWO – DROGA JEZUSA 

 

Błogosławieństwa są przede wszystkim portretem samego Jezusa, zwłaszcza w Jego 

męce. Jezus na krzyżu był ubogi, skrajnie ubogi i cierpiący.  

❖ Był łagodny i pokorny, spragniony sprawiedliwości, miłosierny i 

przebaczający, pełen czystej miłości do Boga i swego ludu.  

❖ Był Człowiekiem pokoju, który jednoczył nas z Bogiem, cierpiał 

prześladowanie dla sprawiedliwości.  

A kiedy powstał z martwych, otworzył nam niebo, dając swobodny dostęp do Boga 

Ojca. 

Ale błogosławieństwa ukazują nam także portret dojrzałego chrześcijanina, 

który pozwala, by Duch Święty przemieniał go na podobieństwo Chrystusa. Człowieka, 

który nie żyje już według mądrości tego świata, ale według Ewangelii; człowieka, który 

osiągnął prawdziwie ludzką i duchową dojrzałość. 

Wierzę, że najważniejszym z błogosławieństw jest to pierwsze, ponieważ zawiera 

ono w sobie wszystkie pozostałe. 

Dlatego chcę zatrzymać się szczególnie na nim: „Błogosławieni ubodzy w duchu 

(inaczej: „ubogiego serca” ), albowiem do nich należy królestwo niebieskie”                    

(Mt 5,3). 

➢ Czym jest królestwo niebieskie?  

To nieskończone bogactwo życia z Bogiem, obfitość Jego miłości, Jego miłosierdzia, 

Jego światła, mądrości i chwały. A jedyną drogą do pozyskania tego bogactwa jest droga 

wewnętrznego ubóstwa. 

➢ Jak mamy to rozumieć? Jak to możliwe, że ubóstwo staje się bogactwem? 

Nad tym właśnie będziemy próbowali się zastanowić. 

 

 

 



▌ UBODZY W STARYM TESTAMENCIE 

Aby zrozumieć słowa Jezusa, należy odwołać się do Starego Testamentu. Jezus 

posługuje się słownictwem, którego sam nie wymyślił; zaczerpnął je z tradycji Izraela, 

z duchowego doświadczenia ludu Bożego Starego Testamentu. 

Naturalnie w Piśmie Świętym znajdujemy wiele różnych opinii na temat ubóstwa. 

Początkowo było ono postrzegane negatywnie, jako brak Bożego błogosławieństwa z 

jednej strony, a z drugiej jako skutek niesprawiedliwości, z którą należy walczyć.  

Widzimy to w zjadliwych komentarzach proroków. 

Na przykład Amos ostro upomina lud Izraela za to, że uciska ubogich, zamiast przyjść 

im z pomocą (Am 5,11-12; 8,4-6). 

Co ciekawe, już w Starym Testamencie znajdujemy jednak kilka fragmentów, 

zwłaszcza z czasów po zniszczeniu Jerozolimy i wygnaniu, w których pojawia się 

bardziej pozytywna wizja ubóstwa. Tak widziane ubóstwo nie dotyczy jedynie statusu 

materialnego, ale staje się postawą i dyspozycją wewnętrzną, która podoba się Bogu, 

niezależnie od sytuacji majątkowej człowieka. 

Zwłaszcza w psalmach, które są odbiciem duchowego doświadczenia Izraela, 

znajdujemy szeroki wachlarz słownictwa dotyczącego ubóstwa i ludzi ubogich – 

biedacy, pokorni, mali, słabi, nędzni, samotni, nieszczęśliwi, złamani na duchu. 

 

▌WOŁANIE DO BOGA 

➢ Kim jest ubogi, o którym mówią biblijne psalmy?  

Możemy podać następującą definicję – jest to człowiek, który z wielu rozmaitych 

powodów przechodzi przez trudny czas i dlatego może polegać jedynie na Bogu. Jest 

samotny i podatny na zranienia. Stracił wszystkie ludzkie zabezpieczenia i nie wie, jak 

poradzić sobie w życiu, które wymknęło mu się spod kontroli. Na koniec pozostaje mu 

już tylko jedno – wołać do Boga, zdać się na Niego.  

Może to spotkać ubogich w zwyczajnym znaczeniu tego słowa, ale także ludzi 

znajdujących się w dobrej sytuacji materialnej. 

Ubogim stał się król Dawid po tym, jak dopuścił się grzechów cudzołóstwa i 

morderstwa (2 Sm 12,13).  



Ubogą była królowa Estera, gdy ryzykując życiem, wstawiała się do króla Aswerusa 

za swoim prześladowanym ludem (Est 4,17b--5,2).  

Oboje byli bogaci, ale znaleźli się w potrzebie. Ich sytuacja stała się tak dramatyczna, 

że pozostawało im jedynie błagać Pana o pomoc i zmiłowanie.  

Możemy więc powiedzieć, że ubogi to ten, kto może liczyć jedynie na Boga. Z 

ludzkiego punktu widzenia ubóstwo nie jest zbyt pożądanym stanem, ale może ono 

przynieść ogrom łaski! 

 

▌PAN MIŁUJE UBOGICH 

Pismo Święte niesie nam piękne przesłanie: 

Bóg lituje się nad ubogimi. Słyszy ich wołanie, przychodzi im z pomocą i pociechą.  

Można przytoczyć wiele mówiących o tym fragmentów z psalmów; my ograniczymy 

się do kilku: 

• „Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na stałe, ufność nieszczęśliwych 

nigdy ich nie zawiedzie” (Ps 9,19) 

• Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków” 

(Ps 34,7). 

• „Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu”  

(Ps 34,19). 

• „Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie” (Ps 40,18). 

• „Podnosi nędzarza z prochu i dźwiga z gnoju ubogiego” (Ps 113,7). 

 

Można podać wiele innych przykładów. 

Oto fundamentalne przesłanie Biblii – Bóg jest wierny i miłosierny; słyszy modlitwę 

ubogiego i przychodzi, aby go wybawić. W tym sensie wszelkie ubóstwo prowadzi do 

przepięknego doświadczenia Bożego zbawienia. 

▌OCZEKIWANIE NA PANA 

Jest jednak prawdą, że moment, w którym biedak woła do Boga, od tego, kiedy Bóg 

przychodzi mu na ratunek, oddziela często długi okres oczekiwania. 

Jest to czas pytania: „dlaczego?”, czas czekania, czas cierpliwości i modlitwy. 



Jest to jeszcze inna forma ubóstwa, o której również mówią psalmy: „Jak długo, 

Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną  

oblicze? Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną 

zgryzotę? Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił?” (Ps 13,2-3).  

Bóg jest dobry i wierny, Jego przyjście jest pewne, ale nie da się go zaplanować. 

Pojawia się ten bolesny i tajemniczy czas oczekiwania, cierpliwości, modlitwy, nadziei 

– bywa, że wbrew pozornemu milczeniu Boga. 

Bóg pragnie, abyśmy zrozumieli, że to czekanie nie jest czymś negatywnym, 

ponieważ oczyszcza ono nasze oczekiwania, umacnia pragnienia i pogłębia modlitwę.  

Bóg odpowie z pewnością, ale nie według naszych ludzkich oczekiwań, lecz według 

swojej mądrości. 

Jest to trudne do zrozumienia, trudne do przyjęcia, ale przecież w końcu Jego 

mądrość jest bogatsza i bardziej miłosierna niż nasze ludzkie plany, które musimy 

nauczyć się pozostawiać na boku. 

 

▌TRACENIE I ODNAJDYWANIE 

Nasz Pan objawia, że miarą szczęśliwego i błogosławionego życia nie jest to, ile ktoś 

posiada, ani jak wielkie ma wpływy i sukcesy. Wręcz przeciwnie, błogosławieństwa 

królestwa Bożego przysługują ubogim. 

Niezależnie od tego, czy jesteśmy bogaci czy ubodzy pod względem materialnym, 

doświadczamy ubóstwa, gdy znajdujemy się w sytuacji, w której wszystko nas zawiodło 

i możemy liczyć jedynie na Boga.  

Dopiero wtedy odkrywamy prawdziwe bogactwo w dobroci i zbawieniu naszego 

Pana, Stwórcy i Zbawiciela. Dopiero wtedy odkrywamy błogosławieństwo królestwa 

Bożego. ▐ 


