III Niedziela Adwentu w roku C:
Łk 3,10-18

ORYGENES, Komentarz do Ewangelii św. Łukasza
Ten zaś, o którym Jan mówi, Ŝe chrzci Duchem Świętym i ogniem, ma „wiejadło w ręku i
oczyści swe klepisko, i zgromadzi swą pszenicę do gumna, plewy natomiast spali ogniem
niegasnącym“. Chciałbym znaleźć powód, dla którego Pan nasz ma w ręku wiejadło, w
którym - gdy wiatr wieje - lekkie plewy są tu i tam porywane, cięŜka natomiast pszenica
opada w jedno miejsce; bez wiatru nie moŜe zostać oddzielana pszenica od plew.
Jak sądzę, pokusy są przedstawione przez wiatr, który w wymieszanym tłumie wierzących
pokazuje, Ŝe jedni są plewą, inni natomiast ziarnem. Gdy bowiem duszę twoją
przezwycięŜyła jakaś pokusa, to nie pokusa cię przemieniła w plewy, lecz poniewaŜ byłeś
plewą - to jest człowiekiem lekkomyślnym i niedowiarkiem - pokusa pokazała to, co
ukrywałeś. I przeciwnie: Gdy dzielnie znosisz cięŜkie pokusy, to nie pokusa czyni cię
dzielnym i cierpliwym, ale wywodzi na światło dzienne cnotę cierpliwości i odwagi, która
była w tobie, ale skryta. „Sądzisz bowiem mówi Pan - Ŝe mówiłem do ciebie w innym celu
jak w tym, abyś okazał się sprawiedliwy?“ (Hiob 40,3 LXX). I gdzie indziej „Udręczyłem cię,
biedę na cię spuściłem, aby stało się jawnym to, co było w twym sercu“ (Pnp 8,3-5).
Podobnie i burza nie dopuszcza, aby ostał się dom postawiony na piasku, lecz tylko ten,
który zechcesz zbudować na skale (Mt 7,24). Gdy tak zbudujesz, to dom postawiony na
skale nie runie, ten natomiast, który chwieje się na piasku, tym samym udowadnia, Ŝe był
źle zbudowany. Dlatego więc nim powstanie burza, nim powieją wiatry, nim wzburzy się
morze, jak długo jeszcze panuje spokój i milczenie na świecie - dołóŜmy całego naszego
starania dla połoŜenia fundamentów i budujmy dom nasz na róŜnorakich i silnych
kamieniach przykazań BoŜych, aby, gdy rozszaleje prześladowanie, a przeciw
chrześcijanom rozpęta się gwałtowna burza, wykazać, Ŝe mamy budynek zbudowany na
Skale - Jezusie Chrystusie. Jeśliby jednak wtedy ktoś - co oby nigdy się nie przydarzyło zaparł się, to niech wie, Ŝe on się nie zaparł Chrystusa w tej chwili, w której się to okazało,
ale Ŝe miał juŜ w sobie dawno zarodki i korzenie zaparcia; wtedy jedynie poznano, co w
sobie nosił, i to się właśnie okazało w świetle dziennym.
Módlmy się przeto do Pana, abyśmy stali się silnym budynkiem, którego nie zawali Ŝadna
burza, budynkiem załoŜonym na silnej Skale, Panu naszym Jezusie Chrystusie, któremu
chwała i panowanie na wieki wieków. Amen (1 P 4,11).
Tertulian, O cierpliwości 7
Chętnie więc porzućmy to, co ziemskie, abyśmy mogli oglądać rzeczy niebiańskie: niech
zginie cały świat, byle bym tylko zdobył skarb cierpliwości! Poza tym, jeśli ktoś nie moŜe
znieść małej szkody materialnej, spowodowanej czy to przez kradzieŜ, czy to przez gwałt, czy
wreszcie przez własne niedbalstwo, to nie wiem, czy teŜ łatwo, tak z serca, będzie mógł
naruszyć swoją własność, aby udzielić jałmuŜny. Czy ten, kto lęka się operacji dokonywanej
przez chirurga, będzie się sam operował? Cierpliwość w znoszeniu dóbr materialnych jest
szkołą hojności i jałmuŜny, bo kto nie lęka się straty, temu i nie Ŝal dawać. Czy mając dwie
szaty (Łk 3,11) będzie się chciało dać jedną nagiemu, jeśli temu, kto nam zabiera suknię, nie
dodamy jeszcze płaszcza? (Mt 5,40). W jaki sposób pozyskamy sobie przyjaciół mamony (Łk
16,9), jeśli ją tak kochamy, Ŝe jej straty znieść nie moŜemy? Nie Ŝal dawać temu, kto nie lęka
się stracić. A zresztą cóŜ tak wielkiego znaleźliśmy na ziemi, byśmy nie mogli utracić?
Niecierpliwość ze wszystkich strat majątkowych jest cechą pogan, którzy - jak się wydaje pieniądz stawiają ponad Ŝycie (Mt 10,39)... Nam zaś, którzy tak bardzo róŜnimy się od nich,
nie wypada naraŜać Ŝycia dla pieniądza. Pieniądz jest dla Ŝycia, i dlatego do woli nim
szafujemy i cierpliwie znosimy jego utratę.

Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!
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Pytały go tłumy: CóŜ więc mamy czynić?
On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie
ma; a kto ma Ŝywność, niech tak samo czyni.
Przychodzili takŜe celnicy, Ŝeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu,
co mamy czynić?
On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam
wyznaczono.
Pytali go teŜ i Ŝołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad
nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie
na swoim Ŝołdzie.
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co
do Jana, czy nie jest Mesjaszem,
on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka
u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.
Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze
do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Wiele teŜ innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

10 Pytały go tłumy: «CóŜ więc mamy czynić?»

Łk 3,7-9 (Jan) Mówił więc do tłumów, które wychodziły, Ŝeby przyjąć chrzest od niego:
«Plemię Ŝmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie
więc owoce godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo
powiadam wam, Ŝe z tych kamieni moŜe Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. JuŜ siekiera do
korzenia drzew jest przyłoŜona. KaŜde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu,
będzie wycięte i w ogień wrzucone».
Dz 2,14.22-24.36-39 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich
donośnym głosem: MęŜowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka,
MęŜa, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami,
jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego MęŜa, który z woli
postanowienia i przewidzenia BoŜego został wydany, przybiliście rękami bezboŜnych do
krzyŜa i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyŜ niemoŜliwe
było, aby ona panowała nad Nim... Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną
pewnością, Ŝe tego Jezusa, którego wyście ukrzyŜowali, uczynił Bóg i Panem, i
Mesjaszem». Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «CóŜ mamy czynić, bracia?» zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech
kaŜdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a
weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla
wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz».
Mk 10,17-22 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.
Łk 10,25-28 A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał:
«Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć Ŝycie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co
jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego
bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a
będziesz Ŝył».
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.
11 On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu,
który nie ma; a kto ma Ŝywność, niech tak samo czyni».

Mt 5,38-45 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. 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?
Tb 4,3.5-11 I zawołał swego syna Tobiasza, który przyszedł do niego. I rzekł mu:
«Pamiętaj, dziecko, na Pana przez wszystkie dni twoje! Nie popełniaj dobrowolnie grzechu i
nie przestępuj nigdy Jego przykazań! Przez wszystkie dni twojego Ŝycia spełniaj uczynki
miłosierne i nie chodź drogami nieprawości, poniewaŜ ci, którzy właściwie postępują,
doznają powodzenia we wszystkich swych czynach. A wszystkim, którzy postępują
sprawiedliwie, dawaj jałmuŜnę z majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w
czynieniu jałmuŜny! Nie odwracaj twarzy od Ŝadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie
oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj z niej jałmuŜnę!
Będziesz miał mało - daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmuŜny nawet z niewielkiej
własności! Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, poniewaŜ jałmuŜna
wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. JałmuŜna bowiem jest wspaniałym
darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem NajwyŜszego.
Iz 58,5-11CzyŜ to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy
zwieszanie głowy jak sitowie i uŜycie woru z popiołem za posłanie - czyŜ to nazwiesz
postem i dniem miłym Panu? 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,

zesłałem na nich nagle trwogę i poniŜenie. Gaśnie matka siedmiu synów, oddaje swego
ducha. Słońce jej zachodzi, nim się dzień skończył, ogarnął ją wstyd i zmieszanie. To, co z
nich zostanie, dam na pastwę miecza, na łup ich nieprzyjaciół» - wyrocznia Pana.
Ps 1,4-6 Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. ToteŜ występni
nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych, bo Pan uznaje
drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.
Ps 21,9-10 Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów; niech znajdzie Twa
prawica tych, co nienawidzą Ciebie. Uczyń ich jakby piecem ognistym, gdy się ukaŜe Twoje
oblicze. Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie, a ogień niechaj ich strawi!
Mt 13,24-30 «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre
nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu
między pszenicę i odszedł. A gdy zboŜe wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i
chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia
na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny
człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, Ŝebyśmy poszli i zebrali go?” A on
im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie
obojgu róść aŜ do Ŝniwa; a w czasie Ŝniwa powiem Ŝeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i
powiąŜcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».
Mk 9,43.45.47-49 Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej
jest dla ciebie ułomnym wejść do Ŝycia wiecznego, niŜ z dwiema rękami pójść do piekła w
ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest
dla ciebie, chromym wejść do Ŝycia, niŜ z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli
twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść
do królestwa BoŜego, niŜ z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie
umiera i ogień nie gaśnie. Bo kaŜdy ogniem będzie posolony.
18 Wiele teŜ innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Dz 2,14.36-40 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym
głosem: «MęŜowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do
wiadomości i posłuchajcie uwaŜnie mych słów! ... Niech cały dom Izraela wie z
niewzruszoną pewnością, Ŝe tego Jezusa, którego wyście ukrzyŜowali, uczynił Bóg i Panem,
i Mesjaszem». Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «CóŜ mamy czynić, bracia?» zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech
kaŜdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a
weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla
wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». W wielu teŜ innych słowach
dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!».
J 3:29 Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i
słucha go, doznaje najwyŜszej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do
szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad
wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, naleŜy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba
pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa
Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, Ŝe Bóg jest
prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa BoŜe: a z niezmierzonej
obfitości udziela mu Ducha.

oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «CóŜ zatem? Czy jesteś Eliaszem?»
Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie!» Powiedzieli mu więc:
«Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o
sobie?» Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak
powiedział prorok Izajasz».
J 3,28-29 Wy sami jesteście mi świadkami, Ŝe powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem,
ale zostałem przed Nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel
oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyŜszej radości na głos oblubieńca. Ta zaś
moja radość doszła do szczytu.
J 1,26-34 Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy
nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego
sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek BoŜy, który
gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie MąŜ, który
mnie przewyŜszył godnością, gdyŜ był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale
przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie
świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go
przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie:
„Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który
chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, Ŝe On jest Synem BoŜym».
Za 13,8-9 W całym kraju - wyrocznia Pana - dwie części zginą i śmierć poniosą, trzecia
część tylko ocaleje. I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza
się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia - a Ja
wysłucham, i będę mówił: «Oto mój lud», a on powie: «Pan moim Bogiem».
Ma 3,1-3 Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle
przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego
pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto
się ostoi, gdy się ukaŜe? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie
więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich
jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe.
Dz 2,3-4.17-18 Ukazały się im teŜ języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na
kaŜdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli
mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić… W ostatnich dniach - mówi
Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki
wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny. Nawet na niewolników i
niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali.
17 Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę
zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

Jr 15,5-9 KtóŜ bowiem ma litość nad tobą, Jerozolimo? Kto współczuje tobie? Kto zboczy
z drogi, by zapytać, jak ci się powodzi? Tyś Mnie odrzuciła - wyrocznia Pana - odwróciłaś
się tyłem. A Ja wyciągnąłem rękę nad tobą i zniszczyłem cię. Mam dość przebaczania!
Oddzieliłem ich wiejadłem w bramach kraju, pozbawiłem potomstwa i wygubiłem swój
naród, ale postępowania swego oni nie zmienili. Wdowy ich stały się liczniejsze niŜ
nadmorski piasek. Sprowadziłem na matki i na młodzieńców niszczyciela w samo południe,

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. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi
twoje kości, tak Ŝe będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
Mt 25,31-40 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim,
wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie
narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce
postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po
prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od załoŜenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a
przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a
przyszliście do Mnie”. (...) A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
2 Kor 8,3-15 Według moŜliwości, a nawet - zaświadczam to - ponad swe moŜliwości
okazały gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na
rzecz świętych. I nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowały siebie samych
najprzód Panu, a potem nam przez wolę BoŜą. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby jak to juŜ
rozpoczął, tak teŜ i dokonał tego dzieła miłosierdzia względem was. A podobnie jak
obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość
naszą do was, tak teŜ obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby wam wydawać
rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie
przecieŜ łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić. Tak więc udzielam wam rady, a to przyniesie poŜytek
wam, którzy zaczęliście juŜ ubiegłego roku nie tylko chcieć, lecz i działać. Doprowadźcie
teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą
chętną gotowość. A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według
tego, co się ma. Nie o to bowiem idzie, Ŝeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz
Ŝeby była równość. 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.
Jk 1,27 Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraŜa się w opiece nad
sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od
wpływów świata.
Jk 2,15-26 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? Tak teŜ i wiara,
jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale moŜe ktoś
powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. PokaŜ mi wiarę swoją bez uczynków, to
ja ci pokaŜę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, Ŝe jest jeden Bóg? Słusznie czynisz lecz takŜe i złe duchy wierzą i drŜą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, Ŝe wiara
bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został

usprawiedliwiony, kiedy złoŜył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, Ŝe wiara
współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się
Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i
został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, Ŝe człowiek dostępuje usprawiedliwienia na
podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Podobnie teŜ nierządnica Rachab, która
przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za
swoje uczynki? Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak teŜ jest martwa wiara bez
uczynków.
1 J 3,17; 4,20 Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, Ŝe brat jego cierpi
niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak moŜe trwać w nim miłość Boga? … Jeśliby
ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje
brata swego, którego widzi, nie moŜe miłować Boga, którego nie widzi.
3 J 1,4-8 Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, Ŝe dzieci moje postępują
zgodnie z prawdą. Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a
zwłaszcza przybywającym skądinąd. Oni to świadczyli o twej miłości wobec Kościoła;
dobrze uczynisz zaopatrując ich na drogę zgodnie z wolą Boga. PrzecieŜ wyruszyli w drogę
dla imienia Jego nie przyjmując niczego od pogan. Powinniśmy zatem gościć takich ludzi,
aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.
12 Przychodzili takŜe celnicy, Ŝeby przyjąć chrzest, i pytali go:
«Nauczycielu, co mamy czynić?»

Mt 21,28-32 Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do
pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!” Ten odpowiedział: „Idę,
panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie
chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. KtóryŜ z tych dwóch spełnił wolę ojca?»
Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i
nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan
drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu.
Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, Ŝeby mu uwierzyć.
13 On im odpowiadał: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam
wyznaczono».

Łk 19,5-10 Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego:
«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł
więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do
grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę
mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na
to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyŜ i on jest synem
Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».
Ez 18,21-22.27-28 A jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które
popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i
sprawiedliwości, Ŝyć będzie, a nie umrze: nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie
popełnił, lecz będzie Ŝył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował… A jeśli bezboŜny
odstąpił od bezboŜności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to

zachowa duszę swoją przy Ŝyciu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów,
które popełniał, i dlatego na pewno Ŝyć będzie, a nie umrze.
1 Kor 6,7-10 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 rozwiąźli, ani
męŜczyźni współŜyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani
zdziercy nie odziedziczą królestwa BoŜego.
Ef 4,27-28 Nie dawajcie miejsca diabłu! Kto dotąd kradł, niech juŜ przestanie kraść, lecz
raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu.
14 Pytali go teŜ i Ŝołnierze: «A my, co mamy czynić?» On im
odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie,
lecz poprzestawajcie na swoim Ŝołdzie».

Rz 13,9-10 Albowiem przykazania: Nie cudzołóŜ, nie zabijaj, nie kradnij, nie poŜądaj, i
wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!
Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
Flp 4,10-14 TakŜe bardzo się ucieszyłem w Panu, Ŝe wreszcie rozkwitło wasze staranie o
mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego
bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach,
w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle
warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać
niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W kaŜdym razie dobrze
uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.
1 Tm 6,6-10 Wielkim zaś zyskiem jest poboŜność wraz z poprzestawaniem na tym, co
wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic teŜ nie moŜemy z niego wynieść.
Mając natomiast Ŝywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! 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.
Hbr 13,5-6 Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze:
zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię.
Śmiało więc mówić moŜemy: Pan jest wspomoŜycielem moim, nie ulęknę się, bo cóŜ moŜe
mi uczynić człowiek?
15 Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w
sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, 16 on tak przemówił do
wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On
chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.

J 1,19-23 Takie jest świadectwo Jana. Gdy śydzi wysłali do niego z Jerozolimy
kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył,

