w ich duszach jeszcze bardziej, jak sądzę, się rozpalały, gdyŜ ogarniała ich pycha, chełpliwość i
Ŝądza próŜnej sławy; innymi zaś gardzili uwaŜając, Ŝe sami czynu nadludzkiego dokonali.
JakŜeby więc Zbawiciel mógł zalecać tym, którzy mają Ŝyć wiecznie, postępowanie szkodliwe i
zgubne właśnie dla tego Ŝycia, jakie głosi? A i to takŜe trzeba zaznaczyć: człowiek, chociaŜ się
pozbył cięŜaru mienia, moŜe miąć jednak wrośniętą w duszy Ŝądzę i pragnienie bogactwa nie mniej
Ŝywe; wyrzekł się wprawdzie jego uŜywania, jednakŜe Ŝyjąc w niedostatku i tęskniąc za dobrem
zmarnowanym boleje podwójnie, bo odczuwa brak potrzebnych posług, a zarazem Ŝal mu ich
utraty. Nie ulega najmniejszej wątpliwości) Ŝe człowiek, któremu brak rzeczy koniecznych do
Ŝycia, musi załamać się na duchu i porzucić swoje szlachetne dąŜenia; będzie natomiast się starał
zdobyć to, co jest mu nieodzownie potrzebne nie bacząc, w jaki sposób i od kogo.
A o ileŜ poŜyteczniej, kiedy dzieje się przeciwnie! Gdy człowiekowi wystarcza do Ŝycia to, co
posiada, wtedy nie trudzi się nadmiernie zdobywając utrzymanie i moŜe przychodzić z pomocą
potrzebującym. JakaŜ bowiem wspólnota pozostawałaby ludziom, gdyby nikt nic nie miał? CzyŜ
nie stwierdzamy, Ŝe 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). JakŜeby ktoś mógł nakarmić łaknącego,
napoić pragnącego, przyodziać nagiego, ugościć bezdomnego - a nie czyniącym tego grozi ogień i
ciemności zewnętrzne - jeŜeli sam odczuwałby brak tego wszystkiego? PrzecieŜ 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, Ŝe choć mienia jeszcze nie porzucili, poleca im takŜe Ŝyć we wspólnocie: napoić
spragnionego, dać chleb łaknącemu, przyjąć bezdomnego, przyodziać nagiego. Jeśli zaś tych
uczynków nie moŜna pełnić nie posiadając mienia, a Pan nakazałby wszelkie mienie porzucić, czyŜ
to nie oznaczałoby, Ŝe 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 naleŜy odrzucać jako rzeczy niepotrzebnej mienia, które moŜe przynieść poŜytek takŜe
bliźniemu. Mieniem jest to, co mamy i to mieniem poŜytecznym, 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
takŜe udziela się twoja niezręczność, chociaŜ nie jest jej winne.
Bogactwo jest takim narzędziem. Umiesz go uŜywać sprawiedliwie: słuŜy sprawiedliwości. UŜywa
go ktoś niesprawiedliwie: staje się sługą niesprawiedliwości. Z natury bowiem swojej ma ono
słuŜyć, ale nie rządzić.
Nie naleŜy zatem winić tego, co samo w sobie -będąc bez winy nie jest ani złe, ani dobre.” Winę
trzeba przypisywać tylko temu, kto moŜe posłuŜyć się narzędziem tak źle, jak i dobrze, zgodnie ze
swoją wolą. A zdolność tę posiada jedynie rozum ludzki, który moŜe swobodnie osądzać i ma pełną
władzę posługiwania się rzeczami uŜyczonymi człowiekowi. Tak więc nie mienie niszczyć naleŜy,
ale raczej namiętności duszy, które nie pozwalają, byśmy 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, naleŜy rozumieć właśnie w ten sposób, gdyŜ dotyczyły
one wewnętrznego usposobienia duszy.
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane !

XXVIII Niedziela w roku B:
Mk 10,17-30
17.

18.

19.

20.

21.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim
na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć
Ŝycie wieczne?
Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko
sam Bóg.
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóŜ, 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 BoŜego.
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im:
Dzieci, jakŜe trudno wejść do królestwa BoŜego <tym, którzy w
dostatkach pokładają ufność>.
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niŜ bogatemu wejść do
królestwa BoŜego.
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: KtóŜ więc moŜe się
zbawić?
Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemoŜliwe, ale nie u Boga; bo u
Boga wszystko jest moŜliwe.
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, Ŝeby nie otrzymał stokroć więcej
teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród
prześladowań, a Ŝycia wiecznego w czasie przyszłym.

17. Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy
przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić,
aby osiągnąć Ŝycie wieczne?»

J 3,2 Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, Ŝe od Boga
przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz,
gdyby Bóg nie był z Nim».
1 J 2,25 A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest Ŝycie wieczne.

J 6,40 To bowiem jest wolą Ojca mego, aby kaŜdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał
Ŝycie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».
Rz 6,23 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to Ŝycie
wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
18. Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest
dobry, tylko sam Bóg.

J 5,41-44 Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, Ŝe nie macie w sobie miłości
Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto
inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak moŜecie uwierzyć, skoro od siebie
wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?
Rz 3,12 Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni,
zgoła ani jednego.
1 Sm 2,2 Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt taką Skałą jak Bóg
nasz.
Ps 86,5 Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla
wszystkich, którzy Cię wzywają.
Jk 1,17 KaŜde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca
świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.
19. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóŜ, nie kradnij, nie
zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

Mk 12,28-34 ZbliŜył się takŜe jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał,
gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, Ŝe Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest
pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan
Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą
swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu
uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma
innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować
bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niŜ wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus
widząc, Ŝe rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa BoŜego». I
nikt juŜ nie odwaŜył się więcej Go pytać.
Mt 5,17-20 Nie sądźcie, Ŝe przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem
znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aŜ się wszystko spełni. Ktokolwiek
więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie
najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w
królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niŜ
uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Wj 20,12-17 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo Ŝył na ziemi, którą Pan, Bóg
twój, da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołoŜył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz
mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz poŜądał domu

26. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «KtóŜ więc moŜe
się zbawić?»

Rz 10,9-13 JeŜeli więc ustami swoimi wyznasz, Ŝe JEZUS JEST PANEM, i w sercu
swoim uwierzysz, Ŝe Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem
przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
Wszak mówi Pismo: śaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma juŜ róŜnicy
między śydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa
wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem kaŜdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie
zbawiony.
27. Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemoŜliwe, ale nie u
Boga; bo u Boga wszystko jest moŜliwe».

Rdz 18,13-14 Pan rzekł do Abrahama: «Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy
naprawdę będę mogła rodzić, gdy juŜ się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemoŜliwe dla
Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, i Sara będzie miała syna».
Lb 11,21-23 Odpowiedział MojŜesz: «Sześćset tysięcy męŜów pieszych liczy ten lud,
pośród którego jestem, a ty mówisz: Dam im mięso i jeść będą przez cały miesiąc! Gdyby się
zabiło dla nich wszystkie owce i woły, czyŜby to wystarczyło? Albo gdyby się wszystkie ryby
morskie złowiło, czyŜ będzie im dosyć?» Pan jednak odpowiedział MojŜeszowi: «CzyŜ ręka
Pana jest zbyt krótka? Zobaczysz, czy mowa moja się spełni, czy teŜ nie».
Jr 32,27 Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała; czy jest moŜe dla Mnie coś niemoŜliwe?
Łk 1,37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemoŜliwego».
Hbr 7,25 Przeto i zbawiać na wieki moŜe całkowicie tych, którzy przez Niego zbliŜają się
do Boga, bo zawsze Ŝyje, aby się wstawiać za nimi.
Klemens Aleksandryjski, Który człowiek bogaty moŜe być zbawiony? 11-14

CóŜ więc skłoniło go do ucieczki, cóŜ sprawiło, Ŝe porzucił nauczyciela, Ŝe wyrzekł się własnej
prośby, nadziei, Ŝycia, poniesionych trudów? „Sprzedaj, co masz” (Mt 19,21). Co to znaczy? Nie
Ŝąda 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 Ŝycia, które
zagłuszają nasienie wieczności. Ubóstwo zresztą nie jest rzeczą wspaniałą ani godną zazdrości,
chyba Ŝe ktoś znosi je dobrowolnie dla Ŝycia wiecznego. W ten sposób bowiem ludzie nic w ogóle
nie posiadający, opuszczeni, zdobywający Ŝebractwem codzienne utrzymanie, tułający się po
drogach biedacy, którzy nie znają Boga ani sprawiedliwości BoŜej, byliby najszczęśliwszymi i
najmilszymi Bogu, jedynymi dziedzicami śycia tylko dlatego, Ŝe są w skrajnej nędzy, Ŝe cierpią w
Ŝyciu niedostatek i nie mogą zaspokoić nawet najskromniejszych potrzeb.
Wyrzeczenie się majątku, aby rozdzielić go nie 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 próŜnej Ŝądzy sławy, jak na przykład
Anaksagoras, Demokryt czy Krates.
Chrystus nakazuje nasze wewnętrzne nastawienie i samą duszę uwolnić od Ŝyjących w niej
namiętności, a wszystko, co w myśli jest obce Bogu, wyrwać z korzeniem i wyrzucić. Taka jest
zasada Ŝycia człowieka wierzącego, taka jest nauka godna Zbawiciela. Dawniej bowiem ludzie
wzgardziwszy rzeczami zewnętrznymi porzucali swe posiadłości i traciła je, natomiast namiętności

Jk 4,4 CudzołoŜnicy, czy nie wiecie, Ŝe przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem?
JeŜeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
24. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł
im: «Dzieci, jakŜe trudno wejść do królestwa BoŜego tym, którzy w
dostatkach pokładają ufność.

Ps 62,11 Nie pokładajcie ufności w przemocy ani się łudźcie na próŜno rabunkiem; do
bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie.
Prz 11,28 Kto ufa bogactwu - upadnie, jak liście zazielenią się prawi.
Ez 28,4-5 Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś
złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim
zdolnościom kupieckim, pomnoŜyłeś swoje majętności i serce twoje stało się wyniosłe z
powodu twego majątku.
So 1,18 Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdoła ich ocalić w dniu gniewu Pana, gdyŜ ogień
Jego zapalczywy strawi całą ziemię; bo dokona zagłady - zaiste strasznej - wszystkich
mieszkańców ziemi.
Łk 12,16-21 I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamoŜnemu człowiekowi dobrze
obrodziło pole. I rozwaŜał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich
zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe
zboŜe i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złoŜone;
odpoczywaj, jedz, pij i uŜywaj! Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zaŜądają
twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” Tak dzieje się z kaŜdym,
kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».
Łk 16,14 Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego.
1 Tm 6,17 Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w
niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do uŜywania,
Jk 5,1-3 A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają.
Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się Ŝerem dla moli, złoto wasze i srebro
zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby
ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.
Ap 3,17-21 Ty bowiem mówisz: „Jestem bogaty”, i „wzbogaciłem się”, i „niczego mi nie
potrzeba”, a nie wiesz, Ŝe to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi.
Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się
oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś
widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! Oto
stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z
nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja
zwycięŜyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
25. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niŜ bogatemu
wejść do królestwa BoŜego».

Jr 13,23 Czy Etiopczyk moŜe zmienić swoją skórę, a lampart swoje pręgi? Tak samo czy
moŜecie czynić dobrze, wy, którzyście się nauczyli postępować przewrotnie?

bliźniego twego. Nie będziesz poŜądał Ŝony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego
niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani Ŝadnej rzeczy, która naleŜy do bliźniego twego».
Rz 13,9 Albowiem przykazania: Nie cudzołóŜ, nie zabijaj, nie kradnij, nie poŜądaj, i
wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!
Jk 2,11 Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóŜ!, powiedział takŜe: Nie zabijaj! JeŜeli
więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec
Prawa.
1 Kor 6,7-9 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. CzyŜ nie wiecie, Ŝe niesprawiedliwi nie posiądą królestwa BoŜego? Nie łudźcie się!
Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołoŜnicy, ani rozwięźli, ani męŜczyźni
współŜyjący z sobą…
1 Tes 4,6 Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak
wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego
wszystkiego.
20. On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od
mojej młodości».

Iz 58,2 Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha
sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną
bliskości Boga.
Ez 33,31-32 I przychodzą do ciebie jak na zebranie ludowe, siadają przed tobą i słuchają
twoich słów; jednakŜe według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, według nich
oni postępują, a serce ich ciągnie ich do zysku. Oto jesteś dla nich jak ten, co śpiewa o miłości,
ma piękny głos i doskonały instrument: słuchają oni twoich słów, jednakŜe według nich nie
postępują.
Łk 18,11-12 Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „BoŜe, dziękuję Ci, Ŝe nie jestem
jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołoŜnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy
w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.
2 Tm 3,5 Będą okazywać pozór poboŜności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń.
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!»

Jk 2,10 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.
Ap 2,2-5 Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to Ŝe złych nie moŜesz znieść, i Ŝe
próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i Ŝeś ich znalazł
kłamcami. Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany. Ale
mam przeciw tobie to, Ŝe odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i

nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój
z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz.
Mt 13,44-46 Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go
pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę
rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy
znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.
Łk 12,33 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.
Mt 6,19-21 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie
złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie
niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i
serce twoje.
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
uŜywania, 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 Ŝycie.
Mk 8,34 Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto
chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyŜ swój i niech Mnie
naśladuje!
J 12,26 A kto by chciał Mi słuŜyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój
sługa. A jeśli ktoś Mi słuŜy, uczci go mój Ojciec.
Rz 8,17-18 JeŜeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a
współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by teŜ wspólnie mieć
udział w chwale. Sądzę bowiem, Ŝe cierpień teraźniejszych nie moŜna stawiać na równi z
chwałą, który ma się w nas objawić.
2 Tm 3,12 I wszystkich, którzy chcą Ŝyć zboŜnie w Chrystusie Jezusie, spotkają
prześladowania.
2 Tm 3,14-15 Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo
wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą
cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
22. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał
bowiem wiele posiadłości.

Mt 27,3-5 Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, Ŝe Go skazano, opamiętał się, zwrócił
trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: «Zgrzeszyłem, wydawszy krew
niewinną». Lecz oni odparli: «Co nas to obchodzi? To twoja sprawa». Rzuciwszy srebrniki ku
przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się.
Mt 27,24-26 Piłat widząc, Ŝe nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i
umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza
rzecz». A cały lud zawołał: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze». Wówczas uwolnił im
Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyŜowanie.
2 Kor 7,10-12 Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego
się potem nie Ŝałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć. To bowiem, Ŝe zasmuciliście się
po BoŜemu - jakąŜ wzbudziło w was gorliwość, obronę, oburzenie, bojaźń, tęsknotę, zapał i

potrzebę wymierzenia kary! We wszystkim okazaliście się bez nagany. Dlatego teŜ choć
napisałem wam, to nie z powodu tego, który dopuścił się niesprawiedliwości, ani nie przez
wzgląd na pokrzywdzonego, lecz by okazać nasze wobec Boga zatroskanie o was.
Pwt 8,11-14 StrzeŜ się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu twoim, lekcewaŜąc
przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję. A gdy się najesz i
nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz; gdy ci się rozmnoŜy bydło i
owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy wzrosną twe dobra - niech się twe serce nie
unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu
niewoli.
Hi 21,7-14 CzemuŜ to Ŝyją grzesznicy? Wiekowi są i potęŜni. Trwałe jest u nich
potomstwo i dano oglądać im wnuki. Ich domy są bezpieczne, bez strachu, gdyŜ nie sięga ich
BoŜa rózga. Ich buhaj jest zawsze płodny, krowa im rodzi, nie roni. Swych chłopców
puszczają jak owce: niech dzieci biegają radośnie, chwytają za miecz i harfę i tańczą do wtóru
piszczałki. Pędzą swe dni w dobrobycie, w spokoju zstępują do Szeolu. „Oddal się - mówili do
Boga - nie chcemy znać Twoich dróg. Po cóŜ słuŜyć Wszechmogącemu? Co da nam modlitwa
do Niego?”
Ez 33,31 I przychodzą do ciebie jak na zebranie ludowe, siadają przed tobą i słuchają
twoich słów; jednakŜe według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, według nich
oni postępują, a serce ich ciągnie ich do zysku.
Łk 12,15 Powiedział teŜ do nich: «UwaŜajcie i strzeŜcie się wszelkiej chciwości, bo nawet
gdy ktoś opływa we wszystko, Ŝycie jego nie jest zaleŜne od jego mienia».
Ef 5,5 O tym bowiem bądźcie przekonani, Ŝe Ŝaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.
1 Tm 6,9-10 A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne
nierozumne i szkodliwe poŜądania. One to pogrąŜają ludzi w zgubę i zatracenie. 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.
1 J 2,15-16 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma
w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: poŜądliwość ciała,
poŜądliwość oczu i pycha tego Ŝycia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
23. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak
trudno jest bogatym wejść do królestwa BoŜego».

1 Kor 1,25-26 To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyŜsza mądrością ludzi, a co
jest słabe u Boga, przewyŜsza mocą ludzi. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu
waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu moŜnych, niewielu
szlachetnie urodzonych.
Jk 2,2-5 Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote
pierścienie i bogatą szatę i przybył takŜe człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy
spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś
powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóŜka mojego, to czy nie czynicie róŜnic między
sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg
nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa
przyobiecanego tym, którzy Go miłują?

