Ŝądaj zwrotu, bo Ŝądać go nie moŜesz. Daj kaŜdemu, kto cię prosi i zwrotu się nie
domagaj, poniewaŜ Ojciec chce, Ŝebyśmy z wszystkimi dzielili się naszymi własnymi
darami. Szczęśliwy ten, kto daje według przykazania, gdyŜ nic mu nie moŜna zarzucić.
Biada temu, kto bierze! Jeśli bowiem bierze dlatego, Ŝe potrzebuje, nic mu nie moŜna
zarzucić; jeśli jednak nie potrzebuje, zda sprawę z tego, dlaczego wziął i po co.
Wsadzony do ciemnicy, odpowie za wszystkie swoje czyny i nie wyjdzie stamtąd, aŜ
ostatni grosz zwróci.
Św. Justyn, Apologia I,14-16
Przede wszystkim przestrzegamy was: miejcie się na baczności, by demony, przeciwko
którym podnosimy oskarŜenie, zupełnie was nie uwiodły i nie przeszkodziły wam w
czytaniu i rozumieniu mów naszych… Z tego powodu i my, skoro uwierzyliśmy Słowu,
odwróciliśmy się od nich, a przez Syna zwróciliśmy się do Boga jedynego i
niezrodzonego. Niegdyś szukaliśmy rozkoszy w rozpuście, teraz szczęście nasze jedynie
w czystości. Pieniądze i bogactwa miłowaliśmy ponad wszystko, teraz zaś nawet
własność naszą składamy razem i dzielimy z kaŜdym ubogim. śyliśmy z sobą w
nienawiści, mordowaliśmy się wzajemnie, a cudzoziemców oddzielał od nas obcy
zwyczaj, i nie dopuszczaliśmy ich do naszych domów. Teraz, po przyjściu Chrystusa,
prowadzimy Ŝycie wspólne, modlimy się za nieprzyjaciół, staramy się pozyskać tych, co
nas niesłusznie nienawidzą, aby i oni prowadzili Ŝycie zgodne z wzniosłymi naukami
Chrystusa, i razem z nami byli pełni nadziei, Ŝe te same dobra otrzymają od Boga,
Pana wszystkiego. śebyście jednak nie myśleli, Ŝe wprowadzamy was w błąd,
postaramy się zapisać w waszej pamięci niektóre z nauk Chrystusa. W krótkich i
zwięzłych słowach przemawiał Chrystus – nie był bowiem sofistą, ale słowo jego było
mocą boŜą.
O miłości wszystkich tak nauczał: JeŜeli miłujecie tych, którzy was miłują, to cóŜ
nadzwyczajnego czynicie? PrzecieŜ i niegodziwcy tak czynią. Ja zaś mówię wam:
Módlcie się za swoich nieprzyjaciół, i miłujcie tych, którzy was nienawidzą, i
błogosławcie tych, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
O tym zaś, by dzielić się z ubogimi i nie czynić niczego dla próŜnej chwały, tak mówił:
Dajcie kaŜdemu proszącemu, i nie odmawiajcie temu, kto chce poŜyczki. Jeśli bowiem
poŜyczacie tylko tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóŜ nadzwyczajnego
czynicie? To czynią takŜe celnicy. Wy zaś nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie
niszczą je mól i rdza, i gdzie złodzieje je wykopują. Gromadźcie sobie skarby w niebie,
gdzie ich nie niszczą ani mól ani rdza. CóŜ bowiem pomoŜe człowiekowi, choćby nawet
cały świat pozyskał, ale własna duszę zatracił? Albo, co za nią odda? Gromadźcie
zatem skarby w niebie, gdzie ani mól ani rdza ich niszczą.
O tym zaś, Ŝe mamy być cierpliwi w nieszczęściu, uczynni dla wszystkich i nie unosić
się gniewem, tak mówi Chrystus: Temu, który bije cię w policzek, nadstaw drugi; nie
broń się przed tym, który zabiera ci suknię czy płaszcz. Kto unosi się gniewem, ściąga
na siebie karę ognia. KaŜdego, który zmusza cię, by pójść z nim tysiąc kroków, idź dwa
tysiące. Niech więc tak świecą wasze dobre czyny przed ludźmi, by je widzieli i
podziwiali Ojca waszego, który jest w niebie.
Nie godzi się bowiem kierować przemocą i Bóg nie powiedział, Ŝe mamy naśladować
ludzi złych, ale zachęcał nas, byśmy z cierpliwością i łagodnością wydobywali
wszystkich z upodlenia i złych namiętności. Jako przykład moŜemy wam pokazać
wielu takich, którzy przebywali wśród was. Byli to gwałtownikami i tyranami i zmienili
się, a zwycięŜyło ich widzenie świętego Ŝycia sąsiadów, widok niezwykłej cierpliwości
krzywdzonych znajomych, a wreszcie doświadczenie, zdobyte przy wspólnej pracy.
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

VII Niedziela zwykła w roku C:
Łk 6,27-38
27.

Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół;
dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
28. błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was
oczerniają.
29. Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci
płaszcz, nie broń mu i szaty.
30. Daj kaŜdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który
bierze twoje.
31. Jak chcecie, Ŝeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!
32. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaŜ za to dla was
wdzięczność? PrzecieŜ i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich
miłują.
33. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla
was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią.
34. Jeśli poŜyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaŜ za
to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom poŜyczają, Ŝeby tyleŜ
samo otrzymać.
35. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i poŜyczajcie,
niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i
będziecie synami NajwyŜszego; poniewaŜ On jest dobry dla
niewdzięcznych i złych.
36. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
37. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie
potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
38. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i
opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką
miarą, jaką wy mierzycie.
27-28 Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie
tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.

Łk 23,33-34a Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyŜowali tam Jego i złoczyńców,
jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie
wiedzą, co czynią».
Mt 5,43-45 Słyszeliście, Ŝe powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela
swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; poniewaŜ On
sprawia, Ŝe słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i
niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóŜ za nagrodę mieć będziecie?
CzyŜ i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóŜ szczególnego czynicie?
CzyŜ i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Dz 7,58-60 Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złoŜyli swe szaty u stóp
młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij
ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po
tych słowach skonał.
Rz 12,14.17-21 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! …
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! JeŜeli to jest
moŜliwe, o ile to od was zaleŜy, Ŝyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie
wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście BoŜej! Napisano bowiem: Do
Mnie naleŜy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: JeŜeli nieprzyjaciel twój cierpi głód nakarm go. JeŜeli pragnie - napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle Ŝarzące zgromadzisz na jego głowę.
Nie daj się zwycięŜyć złu, ale zło dobrem zwycięŜaj!
1 Tes 5,15-18 UwaŜajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie
nawzajem i wobec wszystkich! Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W kaŜdym połoŜeniu
dziękujcie, taka jest bowiem wola BoŜa w Jezusie Chrystusie względem was.
1 Kor 4,11-13 AŜ do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieŜy, jesteśmy
policzkowani i skazani na tułaczkę, i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam
złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują; dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają.
Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aŜ do tej chwili.
1 P 3,9 Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś,
błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
29 Jeśli cię kto uderzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci
płaszcz, nie broń mu i szaty!

Mt 5,38-42 Słyszeliście, Ŝe powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie
stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto
chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, Ŝeby iść z nim tysiąc
kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce poŜyczyć od
ciebie.
Łk 22,63-65 Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili Go.
Zasłaniali Mu oczy i pytali: «Prorokuj, kto Cię uderzył». Wiele teŜ innych obelg miotali przeciw
Niemu.
J 18,22-23 Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: «Tak
odpowiadasz arcykapłanowi?» Odrzekł mu Jezus: «JeŜeli źle powiedziałem, udowodnij, co było
złego. A jeŜeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?»
Iz 50,5-8 Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój
bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i
opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją
jak głaz i wiem, Ŝe wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni.
1 Kor 6,5-8 Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyŜ nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle
mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi? A tymczasem brat oskarŜa brata, i to przed
niewierzącymi. JuŜ samo to jest godne potępienia, Ŝe w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy.
CzemuŜ nie znosicie raczej niesprawiedliwości? CzemuŜ nie ponosicie raczej szkody? Tymczasem
wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom.

38 Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i
opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką
miarą, jaką wy mierzycie».

Pwt 15,10 Chętnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, Ŝe dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój,
błogosławił w kaŜdej czynności i w kaŜdej pracy twej ręki.
Prz 3,9-10 Czcij Pana ofiarą z twego mienia i pierwocinami całego dochodu, a twoje spichrze
napełnią się zboŜem i tłocznie przeleją się moszczem.
Prz 10,22 Błogosławieństwo Pańskie wzbogaca, własny trud niczego tutaj nie doda.
Prz 19,17 PoŜycza samemu Panu - kto dla biednych Ŝyczliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.
Prz 22,9 Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym.
Mt 10,42 „Kto poda kubek świeŜej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego Ŝe jest
uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.
2 Kor 8,14-15 Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich
bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest
napisane: Nie miał za wiele ten, kto miał duŜo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele.
2 Kor 9,6-8 Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie teŜ
zbierać będzie. KaŜdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie Ŝałując i nie
czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg moŜe zlać na was całą
obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre
uczynki
Pwt 19,16-21 Jeśli powstanie świadek złośliwy przeciw komuś, oskarŜając go o przekroczenie
Prawa, dwu ludzi wiodących między sobą spór stanie wobec Pana przed kapłanami i przed sędziami
urzędującymi w tym czasie. Jeśli ci sędziowie, zbadawszy sprawę dokładnie, dowiodą fałszu
świadkowi - jeŜeli świadek taki fałszywie oskarŜył brata swego - uczyńcie mu, jak on zamierzał
uczynić swemu bratu. Usuniesz zło spośród ciebie, a reszta słysząc to, ulęknie się i nie uczyni więcej
nic takiego pośród siebie. Twe oko nie będzie miało litości. śycie za Ŝycie, oko za oko, ząb za ząb,
ręka za rękę, noga za nogę.
Jk 2,13 Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie
odnosi triumf nad sądem.
Ap 16,5-6 I usłyszałem anioła wód, mówiącego: «Ty jesteś sprawiedliwy, Który jesteś, Który
byłeś, o Święty, Ŝe tak osądziłeś. PoniewaŜ wylali krew świętych i proroków, krew równieŜ pić im
dałeś. Godni są tego!»
Didaché 1,2-5
Oto droga Ŝycia: Przede wszystkim będziesz miłował Boga, który cię stworzył,
następnie zaś bliźniego twego jak siebie samego, a czego nie chcesz, by ktoś ci robił,
tego wszystkiego i ty takŜe nie rób drugiemu. A oto, czego uczą nas te słowa:
Błogosławcie tych, którzy was przeklinają i módlcie się za waszych nieprzyjaciół,
pośćcie za wszystkich prześladowców. JakaŜ to zasługa, jeśli miłujecie tych, którzy
was miłują? CzyŜ i poganie tego nie czynią? Wy natomiast miłujcie tych, którzy was
nienawidzą, a nie będziecie mieć nieprzyjaciół. Powstrzymuj się od umysłowych
i cielesnych poŜądań. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi,
a będziesz doskonały. Zmusza cię kto, Ŝeby iść z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa
tysiące. Zabiera ci ktoś twoją szatę, daj mu i płaszcz. Bierze ci ktoś coś twojego, nie

Rz 2,1-2 Przeto nie moŜesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz
się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo
ty czynisz to samo, co osądzasz. Wiemy zaś, Ŝe sąd BoŜy według prawdy dosięga tych, którzy się
dopuszczają takich czynów.
Rz 14,3-4.10-16 Ten, kto jada wszystko, niech nie pogardza tym, który nie wszystko jada, a ten,
który nie jada, niech nie potępia tego, który jada; bo Bóg go łaskawie przygarnął. Kim jesteś ty, co się
odwaŜasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo
jego Pan ma moc utrzymać go na nogach… Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego
gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecieŜ staniemy przed trybunałem Boga. Napisane jest bowiem:
Na moje Ŝycie - mówi Pan - przede Mną klęknie wszelkie kolano. a kaŜdy język wielbić będzie Boga.
Tak więc kaŜdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich.
A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. Wiem i
przekonany jestem w Panu Jezusie, Ŝe nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest
nieczyste tylko dla tego, kto je uwaŜa za nieczyste. Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów
zasmucasz swego brata, nie postępujesz juŜ zgodnie z miłością. Tym swoim stanowiskiem w sprawie
pokarmów nie naraŜaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc posiadane przez was
dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa!
1 Kor 4,3-5 Mnie zaś najmniej zaleŜy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez
jakikolwiek trybunał ludzki Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi
wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie
przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni
zamiary serc. Wtedy kaŜdy otrzyma od Boga pochwałę.
Jk 4,11-12 Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata swego lub sądzi go,
uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią.
Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimŜe jesteś, byś sądził
bliźniego?
Łk 17,3-4 Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli Ŝałuje, przebacz mu! I jeśliby siedem razy na
dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „śałuję tego”, przebacz
mu!»
Mt 5,7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Mt 6,14-15 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz
niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.
1 Kor 13,4-7 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie
unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta
złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Ef 4,31-32 Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość,
zniewaŜenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie
sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Kol 3,12-13 Jako więc wybrańcy BoŜy - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne
miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie
nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!
Jk 2,12-14 Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności.
Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf
nad sądem. Jaki z tego poŜytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, Ŝe wierzy, a nie będzie
spełniał uczynków? Czy /sama/ wiara zdoła go zbawić?

Hbr 10,32-35 Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu wytrzymali
wielką nawałę cierpień, juŜ to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, juŜ to
stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili. Albowiem współcierpieliście z
uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, Ŝe sami posiadacie majętność
lepszą i trwającą. Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę.
30 Daj kaŜdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który
bierze twoje.

Mt 5,42 Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce poŜyczyć od ciebie.
Łk 12,33-34 Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmuŜnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie
niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie
jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Prz 19,17 PoŜycza samemu Panu - kto dla biednych Ŝyczliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.
Iz 58,6-10 CzyŜ nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy
niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym,
wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od
współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a
Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!” Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,
przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz
duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się
południem.
Dz 20,35 We wszystkim pokazałem wam, Ŝe tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o
słowach Pana Jezusa, który powiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniŜeli w braniu”».
2 Kor 8,9 Znacie przecieŜ łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał
się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.
2 Kor 9,6-14 Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie
teŜ zbierać będzie. KaŜdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie Ŝałując i nie
czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg moŜe zlać na was całą
obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre
uczynki według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoŜy, i zwiększy
plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która
składa przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko
uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Ci, którzy
oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, Ŝeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w
prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. A w swych modlitwach za was okazują wam
miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga.
Ef 4,28-29 Kto dotąd kradł, niech juŜ przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie
własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust
Ŝadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zaleŜnie od potrzeby, by wyświadczała dobro
słuchającym.
31 Jak chcecie, Ŝeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!

Ga 5,14-15 Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego
swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i poŜera, baczcie, byście się wzajemnie
nie zjedli.
Mt 7,12-13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileŜ
bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co
byście chcieli, Ŝeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.
Jk 2,8-16 Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował
bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. JeŜeli zaś kierujecie się względem na osobę,
popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako przestępców. Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a
przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział: Nie
cudzołóŜ!, powiedział takŜe: Nie zabijaj! JeŜeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz
się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa. Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni
na podstawie Prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił
miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Jaki z tego poŜytek, bracia moi, skoro ktoś będzie
utrzymywał, Ŝe wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na
przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im:
«Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują
dla ciała - to na co się to przyda?
32 Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaŜ za to dla
was wdzięczność? PrzecieŜ i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich
miłują.

1 P 2,19-20 To się bowiem podoba Bogu, jeŜeli ktoś ze względu na sumienie uległe Bogu znosi
smutki i cierpi niesprawiedliwie. Co bowiem za chwała, jeŜeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy?
- Ale to się Bogu podoba, jeŜeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia.
33-34 I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za
to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli poŜyczek
udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaŜ za to dla was
wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom poŜyczają, Ŝeby tyleŜ samo
otrzymać.

Łk 14,12-14 Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie
zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamoŜnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem
nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych
i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, poniewaŜ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».
Pwt 15,7-10 Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju,
który ci daje Pan, Bóg twój, nie okaŜesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki
przed ubogim swym bratem, lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz poŜyczki, ile mu
będzie potrzeba. StrzeŜ się, by nie powstała w twym sercu niegodziwa myśl: «Blisko jest rok siódmy,
rok darowania», byś złym okiem nie patrzał na ubogiego twego brata, nie udzielając mu pomocy. On
będzie wzywał Pana przeciwko tobie, a ty obciąŜysz się grzechem. Chętnie mu udziel, niech serce twe
nie boleje, Ŝe dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój, błogosławił w kaŜdej czynności i w kaŜdej pracy twej ręki.

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

Kpł 25,35-37 JeŜeli brat twój zuboŜeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł Ŝyć z
tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz
się bał Boga swego i pozwolisz Ŝyć bratu z sobą. Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie
będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.
Prz 19,17 PoŜycza samemu Panu - kto dla biednych Ŝyczliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.
Rz 5,8-10 Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, Ŝe Chrystus umarł za nas, gdyśmy
byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego
gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. JeŜeli bowiem, będąc
nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc juŜ
pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego Ŝycie.
Mt 5,44-45 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was
prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; poniewaŜ On sprawia, Ŝe słońce
Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
J 13,34-35 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was
umiłowałem; Ŝebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, Ŝeście uczniami
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».
1 J 3,10-14 Dzięki temu moŜna rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: kaŜdy, kto postępuje
niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Taka bowiem jest wola BoŜa,
którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie tak, jak Kain, który
pochodził od Złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? PoniewaŜ czyny jego były złe, brata zaś
sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, Ŝe przeszliśmy ze
śmierci do Ŝycia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
1 J 4,7-11 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, poniewaŜ miłość jest z Boga, a kaŜdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła
się miłość Boga ku nam, Ŝe zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy Ŝycie mieli dzięki
Niemu. W tym przejawia się miłość, Ŝe nie my umiłowaliśmy Boga, ale Ŝe On sam nas umiłował i
posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas
umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Ef 5,1-2 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i
Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
1 P 1,14-16 Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych Ŝądz, gdy
byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy równieŜ świętymi na wzór Świętego,
który was powołał, gdyŜ jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.
37 Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie
potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

