
�

Ewangelia i rozważania  
 18 - 24 lutego 2019 r. 
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Poniedziałek, 18 lutego                                                                              Mk 8,11-13  


Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, 
domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: "Czemu 
to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie 
będzie dany temu plemieniu". A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi 
i odpłynął na drugą stronę. 



�
Rozważanie 


* zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się – 
jak wielką butę i pychę widzimy tu ze strony faryzeuszów. Oni nie szukają, nie 
są zainteresowani, nie pragną czegoś więcej. Przeciwnie – oni tylko 
rozprawiają, wystawiają na próbę, domagają się… Są przekonani, że mają rację 
i chcą tego za wszelką cenę dowieść, postawić na swoim. Nie życzą sobie, żeby 
ktoś zburzył ich poukładany religijny świat. A ja, jaką postawę przyjmuję 
względem słów Jezusa? Czy słucham Go ufnie i zainteresowaniem – nawet 
jeśli czegoś nie rozumiem i w danym momencie mam wątpliwości? Czy może 
jestem roszczeniowy i żądam dowodów? 

* On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się 
znaku?» – wyobrażę sobie ten moment, gdy Jezus wzdycha z rezygnacją 
i współczuciem. Już tyle zrobił, tyle pokazał, tyle powiedział – a serca tych 
ludzi wciąż twarde… Bóg, który wobec zamkniętych ludzkich serc stoi 
bezsilny. Może też mam takie doświadczenia? Tak wiele starań dla kogoś, 
własnego przykładu, modlitwy – a ta osoba ani drgnie. Stanę w tym 
doświadczeniu obok Jezusa i westchnę wraz z Nim. Zdam sobie sprawę, że 
wobec niektórych sytuacji po ludzku jestem bezsilny i ludzkimi staraniami ich 
nie załatwię. Być może czasem trzeba będzie coś "zostawić i odpłynąć na 
drugą stronę". 
* żaden znak nie będzie dany temu plemieniu – Jezus dał już tym ludziom 
bardzo wiele znaków. Wie, że nawet gdyby dał kolejny, oni i tak zaczęliby go 
podważać. Nie uwierzyliby. Ale nie jest bezsilny, bo jest Bogiem. Chce dać 
tym ludziom ostatecznie jeszcze jedną wielką szansę. Pójdzie na Krzyż, odda 
za nich życie, zwycięży śmierć i otworzy bramy Nieba. Pośle swego Ducha, 
aby działał w Kościele i prowadził ludzi do Zbawienia. Poprzez swoje sługi 
będzie walczył o każdego człowieka, by okazać mu swoje Miłosierdzie. To coś 
więcej niż znaki, to realna nadzieja. Czy ja, gdy już westchnę nad swoją 
bezsilnością, będę chciał w mocy Boga nadal walczyć o moich bliskich 
i przyjaciół, a także o tych, którzy dziś wydają się moimi wrogami? Czy mam 
w sobie nadzieję na ostateczne zwycięstwo Boga?  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wtorek, 19 lutego                                                                                       Mk 8,14-21  

Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą 
w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów 
i kwasu Heroda!" A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają 
chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: "Czemu rozprawiacie o tym, że nie 
macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze 
umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, 
ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla 
pięciu tysięcy?" Odpowiedzieli Mu: "Dwanaście". "A kiedy połamałem siedem 
chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?" 
Odpowiedzieli: "Siedem". I rzekł im: "Jeszcze nie rozumiecie?"  



�
Rozważanie

* «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!» – Jezus ma 
świeżo w pamięci gorzkie doświadczenia z faryzeuszami (ostatnie we 
wczorajszym fragmencie) oraz z Herodem (opisane zaledwie dwa rozdziały 
wcześniej). Boleje nad ich zamkniętymi sercami – nad faryzeuszami, którzy 
obłudnie trzymali się litery prawa i nad Herodem, który nie usłuchał 
napominającego go głosu Jana Chrzciciela, a następnie kazał go zamordować 
z błahego powodu. Jezusowi zależy na swoich uczniach i dlatego ostrzega ich, 
żeby przypadkiem nie weszli na tę samą drogę, która zamiast budować 
Królestwo Boże ma moc niszczącą i żrącą – tak jak kwas. Spojrzę na swoje 
życie – czy nie ma w nim również takiego kwasu, choćby odrobinę? Św. Paweł 
pisał: "Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie 
więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Tak 
przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości 
i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy" (1 Kor 5,6-8). 

* A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów – chciałoby 
się powiedzieć: ręce opadają! Jezus ma do przekazania uczniom ważną naukę, 
a tymczasem oni puszczają to mimo uszu i zajmują się zamartwianiem o to, czy 
starczy im chleba. Idą za Jezusem, a nie pamiętają, że zaledwie chwilę 
wcześniej byli świadkami wielkiego cudu rozmnożenia chleba. Idą za Jezusem, 
a w ogóle nie zmienia to ich sposobu myślenia. Zachwycają się cudami, ale 
przy zmierzeniu się z pierwszą lepszą troską życia codziennego zachowują się 
jak poganie: nie wierzą, że Jezus mógłby im pomóc. Nie oddają Mu tej sprawy, 
a chcą ją na własną rękę rozwiązać. Czy chwilami nie zachowuję się podobnie? 
Czy nie pamiętam co Pan Bóg już dla mnie zdziałał albo nie wierzę w Jego 
moc i opiekę? On sam przecież powiedział: "Nie pytajcie, co będziecie jedli 
i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni! O to wszystko bowiem 
zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie 
się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane" (Łk 12,29-31). 
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* «Jeszcze nie rozumiecie?» – Jezus zwraca się do swoich uczniów 
z wyrzutem. Wysłucham go z pokorą i zastanowię się, czy w ogóle rozumiem 
mojego Mistrza?  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Środa, 20 lutego                                                                                       Mk 8,22-26 


Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego 
i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go 
poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: "Czy coś 
widzisz?" A gdy ten przejrzał, powiedział: "Widzę ludzi, bo gdy chodzą, 
dostrzegam ich niby drzewa". Potem znowu położył ręce na jego oczy. 
I przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno 
i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: "Tylko do wsi nie wstępuj!"  



�
Rozważanie


* przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął – to jedna 
z takich historii, w których to inne osoby przyprowadzają chorego do Jezusa. 
Cisi i anonimowi bohaterowie. Może ten człowiek sam nie wiedział nic 
o Jezusie. Może wiedział, ale ze względu na swoją ułomność nie mógł przyjść 
o własnych siłach. A może nie miał odwagi; może nie do końca wierzył, że to 
coś da? Na szczęście znaleźli się Ci "inni", którzy słyszeli, mieli tyle sił, 
odwagi i wiary, a także miłości do swojego brata, że przyprowadzili go do 
Jezusa i z zaufaniem zostawili go w jego rękach. Jeśli w moim życiu też 
znaleźli się tacy ludzie, podziękuję za nich Bogu. Jeśli sam miałem okazję być 
kimś takim dla innej osoby, tym bardziej podziękuję, że Pan Bóg się mną 
posłużył. I poproszę o to, żeby takiej okazji – aby kogoś przyprowadzić do 
Jezusa – w przyszłości nie zmarnować. 

* Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce (…). Potem znowu położył ręce 
na jego oczy – ta scena jest bardzo interesująca, można powiedzieć, że nawet 
nietypowa w porównaniu do innych ewangelicznych uzdrowień. Oto bowiem 
Jezus nie uzdrawia niewidomego od razu. Najpierw przywraca mu wzrok 
częściowo, pyta go i dopiero później dokańcza dzieła. Pan Bóg prowadzi 
człowieka różnymi drogami – niekiedy może udzielić mu jakiejś łaski od razu, 
innym razem będzie to robił krok po kroku, jeszcze w innym przypadku może 
trzeba będzie dłuższy czas poczekać na pierwsze efekty. Dlaczego właśnie tak? 
To tajemnica Jego działania. Ale też nadzieja dla nas, że nawet jeśli coś nie 
wydarzy się natychmiastowo, to nie znaczy to, że Bóg w ogóle nie działa i nie 
prowadzi w jakiś sposób tej sytuacji. Czy mam takie doświadczenie, że np. 
jakieś uzdrowienie dokonywało się we mnie na przestrzeni wielu lat? Może 
nawet tak stopniowo, że tego nie zauważałem i nie doceniałem? Spojrzę wstecz 
i spróbuję zobaczyć jak Pan mnie prowadził. 
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* «Tylko do wsi nie wstępuj!» – scena kończy się dość zagadkowo – 
poleceniem Jezusa, żeby niewidomy nie wchodził do wsi, z której przecież obaj 
niedawno wyszli, a niewidomy być może był nawet jej mieszkańcem. Zapewne 
Jezus nie chciał wzbudzać sensacji, żeby mieszkańcy wioski nie traktowali go 
jako sztukmistrza lub lekarza na zamówienie. Jego celem było przecież 
pobudzać w ludziach wiarę. Ale to polecenie można też odczytać symbolicznie, 
jakby Jezus chciał powiedzieć: «Otrzymałeś ode mnie nowe życie. Nie wracaj 
do tego, co stare!». Czy w moim życiu też istnieje jakaś wieś, do której nie 
powinienem już wracać? Może Jezus wzywa mnie, abym coś za sobą zostawił?  



�
czwartek, 21 lutego                                                                                 Mk 8,27-33


Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze 
pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za 
Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków". On ich 
zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś 
Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. 
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie 
odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie 
zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te 
słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się 
i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, 
szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". 



�
Rozważanie                                                                          


* Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili – można się 
dziwić dlaczego Jezus surowo przykazywał uczniom, żeby nikomu nie mówili 
o tym, że On jest Mesjaszem. W końcu powinno mu zależeć na tym, żeby jak 
najwięcej ludzi dowiedziało się o Nim i uwierzyło w Niego. Ale dalszy ciąg tej 
sceny stanowi dla nas pewne wyjaśnienie. Sami apostołowie tak naprawdę 
jeszcze nie wiedzieli kim jest Jezus, nawet jeśli mieli pewne intuicje. Jego 
mesjaństwo rozumieli zupełnie inaczej, co pokazuje reakcja Piotra. Lepiej 
zatem było, aby najpierw naprawdę zrozumieli i doświadczyli kim jest Jezus, 
niżby od razu mieli wyjść i głosić swoje własne herezje na temat Boga. 
Dopiero doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym, a ostatecznie 
zesłania Ducha Świętego uzdolniło ich do głoszenia z mocą prawdy Ewangelii. 
Tylko osoba, która tego doświadczyła – nawet jeśli nie czuje się gotowa pod 
względem wiedzy teologicznej czy metod duszpasterskich (bo któż jest w stu 
procentach gotowy?) – może głosić Jezusa. Czy spotkałem już żywego Boga 
i mógłbym się podzielić tym doświadczeniem z innymi? Jeśli nie, będę prosił 
o doświadczenie takiego spotkania i napełnienia Duchem Świętym. Nie znaczy 
to też, że mam poczuć się zwolniony z misji głoszenia słowa i służenia 
siostrom i braciom – w końcu Jezus jeszcze przed Zmartwychwstaniem jednak 
posyłał swoich uczniów do "miast i miejscowości, dokąd sam przyjść 
zamierzał" (Łk 10,1). Będę otwarty także na takie posłanie. 

* «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku» – Jezus 
reaguje ostro na upomnienie. "Zejdź mi z oczu" oznacza dosłownie "Stań za 
mną". Naszym zadaniem jest słuchać Boga i za Nim "życiem swym iść jako 
cień" (jak mówią słowa znanej pieśni), a nie próbować ustawiać Go na swoją 
modłę. Jak często nie rozumiemy pewnych spraw i sytuacji, bo myślimy po 
ludzku. To normalne, że tak myślimy, bo jesteśmy ludźmi. Kluczem jest jednak 
wyjście ponad to myślenie i zaufanie słowom Boga, które mogą nam się 
wydawać zupełnie nieadekwatne, nieprzystające do rzeczywistości, czasem po 
prostu "bez sensu". Pokorą będzie przyznanie, że nie potrafimy tego zrozumieć 



�
i wyjaśnić, ale stajemy za Jezusem (a nie przed Nim) i staramy się odczytywać 
Jego wolę, a to co wymyślimy sami zawsze będzie jakoś skażone. "Bo myśli 
moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia 
Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi 
drogami i myśli moje - nad myślami waszymi" (Iz 55,8-9). Panie, naucz nas 
pokornie szukać Twoich myśli. 



�
piątek, 22 lutego - święto Katedry św. Piotra                                    Mt 16,13-19 


Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za 
kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z 
proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział 
Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: 
„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie 
objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie 
powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, 
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; 
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na 
ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. 



�
Rozważanie	 	 	 	 	 	 	    


* pytał swoich uczniów – Jezus zadaje swoim uczniom ważne pytania. Nie chce 
jednak przez to sprawdzić ich wiedzy, a skłonić do zastanowienia się nad 
kluczowymi sprawami: Po co żyję? Jakie są moje motywacje? Dlaczego idę za 
Bogiem? Kim On dla mnie właściwie jest? Zobaczę Jezusa, który jest 
zainteresowany swoimi uczniami i ich odpowiedziami. Chce poprowadzić ich 
dalej i głębiej, dlatego pobudza do refleksji. Wsłuchaj się w głos Boga – o co 
On dzisiaj pyta właśnie Ciebie? 

* «A wy za kogo Mnie uważacie?» – można iść za Jezusem z różnych 
powodów: bo jest mi dobrze w jakiejś wspólnocie czy grupie, bo mam 
poczucie bezpieczeństwa, bo mogę coś zyskać, bo tak wypada albo w sumie 
nie mam lepszej alternatywy… Ludzkie motywacje rzadko kiedy są 
stuprocentowo czyste i Apostołowie na początku też nie byli od tego wolni. 
Nawet gdy to odkryjemy, nie jest to powód do przerażenia. Pan Bóg buduje 
swój Kościół także na takich właśnie motywacjach, ale zawsze chce prowadzić 
swoich uczniów do prawdziwej relacji z Sobą – takiej, która stanie się zasadą 
ich życia, będzie przemieniać uczniów i ludzi wokół nich. Dlatego warto 
najpierw poznać swoje motywacje, a potem dać się zaprosić przez Jezusa do 
czegoś więcej. Za kogo uważasz Go dzisiaj? Czy masz pragnienie, aby 
pogłębiać relację z Nim? Możesz dziś o to szczególnie poprosić. 

* «I tobie dam klucze królestwa niebieskiego» – tak wielkie zaufanie Jezus 
położył w Piotrze, mimo iż sam później zapowiadał, że ten go zdradzi. Te 
klucze dzierży dziś Kościół, mimo iż w nim także obecnych jest dziś wiele 
zdrad i niegodziwości. To może być dla nas nielogiczne, ale w ten sposób Bóg 
chce współpracować z grzesznym człowiekiem i dać ludziom jakąś wyrazistą 
latarnię pośród burz tego świata. On sam się o to troszczy, a ja dzięki temu 
mogę mieć zaufanie do Kościoła. Nawet jeśli ludzie trzymający jego ster 
pomylą się i pobłądzą, wezwaniem dla mnie jest trwać w tej wspólnocie, bo 
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w niej zostały złożone klucze królestwa niebieskiego, w szczególności 
sakramenty. Czy w ten sposób patrzę na Kościół i osobę Papieża? Czy kocham 
Kościół mimo jego wad i chcę go nadal budować i dokładać do niego dobro?  



�
sobota, 23 lutego                                                                                        Mk 9,2-13 


Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na 
górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco 
białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do 
Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co 
powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z ob-
łoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!" I zaraz 
potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego 
Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali 
o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. 
Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać 
z martwych”. I pytali Go: "Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi 
przyjść Eliasz?" A On im rzekł: "Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko 
naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć 
i być wzgardzony. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, 
jak chcieli, jak o nim jest napisane".  



�
Rozważanie


*zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką – Jezus chciał, aby 
doświadczenie przemienienia było udziałem tylko trzech wybranych uczniów, 
których wziął z sobą na górę. Dlaczego? Może chciał ich szczególnie umocnić, 
może wiedział, że tego najbardziej potrzebowali ze względu na misję, którą 
chciał im powierzyć… Czy w moim życiu Bóg też kiedyś zadziałał w taki 
indywidualny sposób? Do czego miało mnie to poprowadzić? Jakie przyniosło 
owoce? Czy otrzymałem tę szczególną łaskę, aby np. umocnić kogoś w moim 
otoczeniu lub samemu nie upaść w ciężkich chwilach? 
* «dobrze, że tu jesteśmy» – Piotr nie wie do końca co ma powiedzieć, ale 
z serca wyrywa mu się takie zdanie. Jest z jednej strony przestraszony, ale też 
zafascynowany tym, czego doświadcza. Po prostu chce tam być. Przypomnę 
sobie takie momenty i takie miejsca, w których też mówiłem "Dobrze, że tu 
jestem". Co sprawiało, że chciałem tam wtedy być? 
* zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie – można 
powiedzieć, że to doświadczenie z gatunku takich, co do których ma się potem 
wątpliwości, czy rzeczywiście miało miejsce, czy może było tylko złudzeniem. 
Biblia zna wiele takich historii – objawienia aniołów, prorocze sny, cudowne 
znaki. Wydaje nam się, że gdybyśmy coś takiego zobaczyli na własne oczy, 
zniknęłyby już wszelkie wątpliwości. Tymczasem osoba, która lubi wszystko 
podważać mogłaby się zawsze upierać, że to przypadek, zwidy wynikające ze 
zmęczenia bądź jakieś przejściowe urojenia natury psychicznej. Nie możemy 
oczywiście nadinterpretować rzeczywistości i wszystkiego przypisywać Bogu, 
ale też nie powinniśmy Go ograniczać. A ja, jak podchodzę do takich spraw? 
Czy nie zlekceważyłem w ten sposób jakiegoś momentu, w którym Bóg 
rzeczywiście chciał mi coś powiedzieć? 
 * «Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi» – Bóg posyła przed sobą 
swoich wysłanników, którzy mają przygotować mu drogę. Czy jestem czujny 
na to, że i na mojej drodze może pojawić się taki Boży wysłannik? Czy 
zastanowię się nad tym, co on chce mi pokazać czy sam "postąpię z nim tak, 
jak chcę"?  



�
Niedziela, 24 lutego                                                                                  Łk 6,27-38 


Jezus powiedział do swoich uczniów: «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 policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci 
płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj 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 należy się 
wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich 
miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to 
należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek 
udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam 
wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, 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, ubitą, 
utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą 
wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». 



�
komentarz - ks. Krystian Wilczyński


1. Ewangelia zaprasza nas do postępowania zgodnie z wolą Bożą. Ojcu 
wszelkiego stworzenia zawsze chodzi o miłość i o to, żeby nie stracić nikogo 
ze swoich ukochanych ludzi. Jezus nakazuje przyłożyć miłość do każdego, 
nawet do nieprzyjaciela. To właśnie odróżnia miłość Bożą od miłości pogan 
i grzeszników, że Bóg nie rezygnuje z kochania także tych niewdzięcznych 
i wrogich. Ludzkie podejście nie zmienia podejścia Bożego. W świecie walki 
o sprawiedliwość także w okazywaniu miłości: „tyle za tyle i ani trochę 
więcej”, Boża miłość przekracza te układy międzyludzkie. Jezus uczy, że 
kochać można zawsze i każdego, a lekcję tę wygłosił z wysokości krzyża, 
przebaczając swoim oprawcom. 

2. Jak światło widać w ciemności, a dźwięk słychać w ciszy, tak miłość 
prawdziwą (Bożą) widać na tle skończonych i niedoskonałych ludzkich 
miłości, ale również na tle ciągle jeszcze obecnego pragnienia zemsty i nie-
przebaczenia. Największą nagrodą jest upodobnienie się w miłości do sposobu 
miłości Boga. 



�
Rozważanie


* «Powiadam wam, którzy słuchacie» – ten fragment łatwo można pominąć, 
przechodząc do dalszych części. Tymczasem warto się zastanowić – czy ja 
naprawdę chcę słuchać Jezusa? Słuchać to nie tylko słyszeć wypowiadane 
słowa, ale także brać je na poważnie, rozważać i wcielać w życie. Jedni na 
Słowo reagują tak: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» (J 6,60). 
Inni mówią wręcz z kpiną: «Posłuchamy cię o tym innym razem» (Dz 17,32). 
Ale prawdziwy uczeń powie: «Mów, Panie, bo sługa Twój słucha» (1 Sm 3,9). 
Do jakiej postawy jest mi najbliżej – szczególnie w przypadku takich 
fragmentów Pisma, które nie do końca rozumiem lub wręcz się z nimi nie 
zgadzam? 

* «Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie» – Jezus 
wdraża "złotą zasadę postępowania". Wydaje się jasna i prosta do 
zastosowania. Ale czy rzeczywiście konsekwentnie ją stosuję? Np. sam chcę 
być dobrze traktowany, a więc dobrze traktuję innych – nie tylko tych, którzy 
też mnie dobrze traktują, ale także tych, którzy postępują wobec mnie wręcz 
przeciwnie. To już chyba trudniejsze. Pan wymaga od nas, abyśmy przerywali 
spiralę zła, nienawiści i przemocy. Odwet będzie tylko podwojeniem zła, które 
już się wydarzyło, ale my często nie umiemy się od niego powstrzymać – 
chcemy postawić na swoim. Czy nie zwalniam się w takich przypadkach 
z nakazów Jezusa, tłumacząc to potrzebami sprawiedliwości – bo komuś się 
należało, bo powinien dostać za swoje itd.? Czy może jednak jestem gotów coś 
stracić, z czegoś zrezygnować, byle by tylko nie przyczynić się do rozwoju zła 
w świecie?  

* «I grzesznicy to samo czynią» – nieraz jesteśmy sami przed sobą dumni z na-
szych dobrych czynów. Wydaje nam się, że chrześcijaństwo polega na tym, 
żeby być po prostu dobrym mężem/żoną, synem/córką, bratem/siostrą, 
wnukiem/wnuczką, przyjacielem/przyjaciółką itd. I wszystko prawda, ale to 
należy wręcz do naszych obowiązków i nie jest czymś, co można traktować 
w kategoriach zasługi. Niechrześcijanie postępują w podobnych sytuacjach tak 
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samo – a może czasem nawet i lepiej. Jezus zaś chce, żeby Jego uczniowie 
odróżniali się na korzyść od tego świata. W jaki sposób ja odróżniam się od 
świata, szczególnie od tych niewierzących osób, które uchodzą za dobre i po-
rządne, pomagają innym? Czy czasem te osoby nie realizują bardziej 
chrześcijańskiej wizji świata niż ja? 

* «On jest dobry dla niewdzięcznych i złych» – Jezus chce, aby Jego uczniowie 
byli światłem świata i solą ziemi, dzięki którym wszyscy ludzie będą mogli 
poznać jaki jest tak naprawdę Bóg. Dlatego wymaga od nas zachowań po 
ludzku nielogicznych, jednak mających sens w Bożej logice świata. 
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, nikt nie był sprawiedliwy, wszyscy 
zasługiwaliśmy na potępienie. Gdyby Bóg myślał po ludzku, już dawno 
powinien cały ten świat unicestwić. A tymczasem On okazał nam miłosierdzie, 
raz jeszcze uwierzył i zaufał słabemu człowiekowi. Wyszedł poza krąg odwetu 
i czysto ludzkiej sprawiedliwości. Siłą miłości postanowił zwyciężyć siłę zła. 
Posłał swojego Syna nie po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został 
przez niego zbawiony (J 3,17). I od nas, jako swoich dzieci, oczekuje tego 
samego – żebyśmy do ludzi wychodzili z miłością (i to hojną, obfitą) a nie 
z osądem i potępieniem. Czy jestem gotowy, żeby w tak radykalny sposób 
naśladować Boga? 


