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Serwis  ORRK 
Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich 

 

Warszawa        marzec  2022    Numer  142 
 

Kerygmat  Jezusa 
 
Specyfiką powołania świeckich jest: „szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się 

sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej” (KK 31). Czym jest Królestwo Boże? 
Jak je rozpoznać? Jak współpracować z Bogiem, który rozwija Królestwo Boże? – to dla świeckich  
bardzo ważne pytania, bo dotyczą istoty ich powołania.  
 Bieżący numer Serwisu przybliża nam rzeczywistość Królestwa Bożego i pomaga 
zrozumieć istotne treści nauczania Jezusa Chrystusa, które są określane jako kerygmat Jezusa. 
 
opr. O. Adam Schulz SJ 
Przewodniczący ORRK 

Żyć Królestwem Bożym  
 

Wstęp 
Zarówno Jan Paweł II jak i papież Franciszek wyraźnie nam mówią, że osobista 

relacja z Bogiem jest ważna, ale nie wystarczająca, potrzeba nam otworzyć się na Boga 
królującego w świecie, na Jego działania budujące Królestwo Boże. 

Opracowania Kerygmatu Jezusa dokonano na podstawie encykliki Jana Pawła II 
„Redemptoris Missio” oraz późniejszych dokumentów Kościoła. 

Jan Paweł II: „(…) również dzisiaj trzeba połączyć razem zwiastowanie Królestwa 
Bożego (treść kerygmatu Jezusa) i głoszenie wydarzenia Jezusa Chrystusa (które jest 
kerygmatem Apostołów). Te dwa orędzia uzupełniają się i wyjaśniają wzajemnie” (RM 16). 

Papież Franciszek: „Z lektury Pisma Świętego wynika zresztą jasno, że propozycja 
Ewangelii nie polega tylko na osobistej relacji z Bogiem. Także naszej odpowiedzi miłości nie 
powinno się pojmować jako zwykłej sumy małych osobistych gestów wobec kogoś 
potrzebującego, co mogłoby stanowić pewien rodzaj «miłości à la carte», serię działań 
zmierzających jedynie do uspokojenia własnego sumienia. Propozycją jest królestwo Boże (Łk 
4, 43); chodzi o miłowanie Boga królującego w świecie. W takiej mierze, w jakiej zdoła On 
królować między nami, życie społeczne będzie przestrzenią braterstwa, sprawiedliwości, 
pokoju, godności wszystkich. Tak więc zarówno orędzie, jak i doświadczenie 
chrześcijańskie zmierzają do spowodowania konsekwencji społecznych. Szukamy Jego 
królestwa: «Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie 
wam dodane» (Mt 6, 33). Zamiarem Jezusa jest ustanowienie królestwa Jego Ojca; prosi On 
swoich uczniów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie» (Mt 10, 7)" (EG 180). 

 

Jezus Chrystus wprowadza nas do Królestwa Bożego 
 Cała działalność Jezusa z Nazaretu koncentrowała się wokół idei królestwa Bożego. Jezus 
nie mówił bezpośrednio ani o Bogu, ani też o Sobie, lecz o królestwie Bożym.   

I chociaż nauczał o królestwie Bożym, to jednak nigdzie nie podał definicji tego, czym ono 
jest. Służyły temu przypowieści, które w formie obrazowej ukazywały rzeczywistość Królestwa 
Bożego, a także cuda i znaki dokonywane przez Jezusa, które odsłaniały w sposób praktyczny to, 
czym ono jest. Innymi słowy, pozwalały one zrozumieć i przybliżyć rzeczywistość tego królestwa, 
która przekracza wszelkie próby wyjaśnienia jej za pomocą samych pojęć i obrazów. 
 Z drugiej zaś strony wskazywały one na obecność tego królestwa i jego oddziaływanie oraz 
kształtowanie bieżących wydarzeń - były bowiem znakami, które potwierdzały prawdę, że 
królestwo Boże już jest obecne w dziejach człowieka i świata.  
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 Jezus nauczał: Królestwo Boże jest bliskie (por. Mk 1, 15), jego przyjście jest przedmiotem 
modlitwy (por. Mk 6, 10), wiara dostrzega już jego działanie w znakach, takich jak cuda (por. Mt 
11, 4-5), egzorcyzmy (por. Mt 12, 25-28), wybór Dwunastu (por. Mk 3, 13-19), głoszenie Dobrej 
Nowiny ubogim (por. Łk 4, 18). W spotkaniach Jezusa z poganami wyraźnie widać, że dostęp do 
Królestwa otrzymuje się za pośrednictwem wiary i nawrócenia (por. Mk 1, 15), a nie przez samą 
przynależność etniczną. 

Dlatego panowanie Boga, w rozumieniu Jezusa, ma dwa ściśle związane ze sobą wymiary.  
Jeden z nich wskazuje na przybliżenie się panowania Boga, czyli na to, że ono przychodzi, 

czego wyrazem jest obecność a nawet intensyfikacja Bożego działania w świecie.  
Drugi z wymiarów wskazuje na to, że panowanie Boga już przyszło. Oba zwracają uwagę 

na inicjatywę Boga i Jego działanie, które dotyczy zbawienia swojego ludu i stworzenia go na 
nowo. Wskazują one także na fakt, że oto teraz spełniają się obietnice Boga zapowiedziane przez 
proroków, a także na teraźniejszy aspekt panowania Boga, które chociaż jest zapowiedzią 
eschatologiczną, to jednak eschatologia w rozumieniu Jezusa oznacza, że „»ostatnie rzeczy« (...) 
wydarzają się nie w odległej przyszłości, lecz w najbliższym czasie. 

Nauka o królestwie Bożym to jeden z głównych tematów nauczania Jezusa. Greckie słowo 
basileia - królestwo - pojawia się w Nowym Testamencie 162 razy. Jak większość ważnych 
pojęć, tak i to było błędnie rozumiane.  

Słowo to rozumiemy jako: „królestwo” w znaczeniu państwa o określonym ustroju i 
terytorium oraz jako, „królowanie” lub generalnie „sprawowaniem władzy” - te ostatnie 
znaczenia odnoszą się przede wszystkim do osoby, która posiada autorytet (królowanie 
Chrystusa) lub sprawuje rządy (Chrystus dał nam swoje prawo). 

Zmartwychwstanie nadaje zasięg uniwersalny orędziu Chrystusa, Jego działalności i 
całemu Jego posłannictwu. Uczniowie zdają sobie sprawę, że Królestwo jest już obecne w 
osobie Jezusa i budowane jest stopniowo w człowieku i świecie poprzez tajemniczą więź z 
Jego osobą. 
 

Znamiona i wymogi Królestwa Bożego 
 „Jezus objawia stopniowo znamiona i wymogi Królestwa poprzez swe słowa, swe czyny i 
swoją Osobę. 
 Królestwo Boże przeznaczone jest dla wszystkich ludzi, gdyż wszyscy są powołani, 
by być jego członkami. Dla podkreślenia tego aspektu, Jezus przybliżył się zwłaszcza do 
tych, którzy znajdowali się na marginesie społeczeństwa, dając im pierwszeństwo, gdy 
głosił Dobrą Nowinę. Na początku swej posługi obwieszcza On, że został posłany, aby ubogim 
głosić Dobrą Nowinę (por. Łk 4, 18).  
 Wyzwolenie i zbawienie, które przynosi Królestwo Boże, docierają do człowieka 
zarówno w jego wymiarze fizycznym, jak i duchowym. Dla misyjnej posługi Jezusa 
znamienne są dwa rodzaje czynów: uzdrawianie i odpuszczanie grzechów. Liczne 
uzdrowienia ukazują Jego ogromne współczucie wobec ludzkich nieszczęść, oznaczają jednak 
również, że w Królestwie nie będzie już chorób ani cierpień i że Jego posłannictwo od samego 
początku dąży do wyzwolenia ludzi od nich. W Jezusowej perspektywie uzdrowienia są również 
znakiem wybawienia duchowego, to znaczy uwolnienia od grzechu. Uwolnienia od opętania przez 
złego ducha, będącego najwyższym złem oraz symbolem grzechu i buntu przeciw Bogu, są 
znakami, że „przyszło do was Królestwo Boże (Mt 12, 28)” (RM 14). 
 „Królestwo ma na celu przekształcenie stosunków między ludźmi i urzeczywistnia się 
stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie wzajemnie. Jezus 
podejmuje całe Prawo, ogniskując je na przykazaniu miłości (por. Mt 22, 34-40; Łk 10, 25-28). 
Przed opuszczeniem swoich daje im „nowe przykazanie”: „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak 
Ja was umiłowałem” (J 13, 34; por. 15, 12). Dlatego naturą Królestwa jest komunia wszystkich 
ludzi pomiędzy sobą i z Bogiem. 
 1. Pracować dla Królestwa znaczy uznawać i popierać Boży dynamizm, który jest 
obecny w ludzkiej historii i ją przekształca.  
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2. Budować Królestwo znaczy pracować na rzecz wyzwolenia od zła we wszelkich 
jego formach. Krótko mówiąc, Królestwo Boże jest wyrazem i urzeczywistnieniem zbawczego 
planu w całej jego pełni” (RM 15). 

Jezus określa wreszcie wartości, na których winna się opierać i kierować w życiu 
nowa społeczność przez Niego powołana, tak by stało się możliwe doprowadzenie do 
powstania nowego społeczeństwa o wymiarze uniwersalnym. Do takich wartości zalicza On 
m.in.: miłość, w tym także miłość nieprzyjaciół, miłosierdzie, pokorę, szacunek, służbę, 
wyrozumiałość, przebaczenie i postawę dziecięctwa Bożego. Ta nowa wspólnota jest także 
powołana do współdziałania z Jezusem w dążeniu do przemiany oblicza tego świata i nastania 
społeczności, w której wszyscy będą braćmi i siostrami mającymi jednego Ojca, w której będzie 
panował Bóg i będą przestrzegane Jego prawa. 
 Reasumując, można powiedzieć, że panowanie Boga, o którym Jezus naucza i które 
ujmuje za pomocą pojęcia „królestwo Boże”, nie jest wyłącznie czymś czysto duchowym, 
głęboko ukrytym w sercu jednostki, lecz jest  bardzo konkretne i uchwytne, podobne do 
skarbu ukrytego w roli czy też do drogocennej perły, w celu zdobycia których należy 
wyzbyć się wszystkiego, by nabyć i posiąść je już dzisiaj (por. Mt 13, 44-45).  
 Królestwo Boże istnieje zatem nie tylko „we wnętrzu człowieka i nie skrywa się wyłącznie na 
tamtym świecie. Można je bowiem już teraz zobaczyć, pochwycić, zdobyć, nabyć”. 
 Dlatego panowanie Boga trwa chociaż jego pełna realizacja nastąpi na końcu czasów. 
Rozpoczyna się ono teraz, jeśli człowiek przyjmie na serio słowa Ewangelii i będzie realizował 
wolę Bożą w swoim życiu. Gdy ma to miejsce, wówczas człowiek staje się przestrzenią panowania 
Boga, które umożliwia mu pełny rozwój jego człowieczeństwa. Królestwo Boże ma także wymiar 
społeczny, ponieważ jego celem jest zmiana świadomości ludzi a wraz z nią doprowadzenie do 
radykalnej zmiany całego społeczeństwa.  
 Święte bowiem musi być nie tylko serce człowieka (...), lecz także relacje życiowe, 
struktury społeczne i formy środowiska naturalnego, w których żyje człowiek i które 
nieustannie projektuje w swym życiu”. Innym słowy, wiara w Boga musi wpływać i kształtować 
również świat, w jakim żyje i jaki tworzy człowiek. Królestwo Boże wymaga więc i jednocześnie 
wpływa na odnowienie życia społecznego we wszystkich jego wymiarach. Odnowienie to jest 
procesem, który chociaż może zostać zainicjowany przez jednostkę, „gdyż tylko pojedynczy 
człowiek jest punktem, w którym Bóg może liczyć na nawrócenie w wolności”, to jednak 
ostatecznie dotyczy wszystkich ze względu na to, że zamiarem Boga jest stworzenie nowego 
społeczeństwa. 
 W „Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym” czytamy: „Niech 
chrześcijanie, którzy odgrywają aktywną rolę we współczesnym postępie gospodarczo-
społecznym i występują w obronie sprawiedliwości i miłości będą przekonani, że mogą wnieść 
duży wkład w pomyślność ludzkości i pokój na świecie. W tych działaniach winny świecić 
przykładem zarówno jednostki, jak i członkowie stowarzyszeń. Uzyskawszy zatem 
najniezbędniejszą biegłość i doświadczenie, niech zachowają w ziemskiej działalności 
właściwy porządek w wierności wobec Chrystusa i Jego Ewangelii, tak aby całe ich życie, 
zarówno indywidualne, jak i społeczne, było przepełnione duchem błogosławieństw, a 
szczególnie ubóstwa. 
 Każdy, kto jest posłuszny Chrystusowi, niech szuka najpierw królestwa Bożego i 
czerpie stamtąd mocniejszą i czystszą miłość, w celu wspierania wszystkich swoich braci 
oraz dokonywania dzieł sprawiedliwości inspirowanych miłością” (KDK 72). 
 

Duch Święty rozwija Królestwo Boże  
 Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i 
radość w Duchu Świętym (Rz 14,17). 
 Te wartości, znane skądinąd i pożądane w życiu świeckim, tworzą królestwo Boże jedynie 
pod warunkiem, że są realizowane w Duchu Świętym. Można by więc pokusić się o analogiczne 
twierdzenie o konieczności Ducha Świętego dla zaistnienia królestwa Bożego, jak to czynimy, gdy 
mamy do Boga Ojca powiedzieć „Abba” lub uznać Chrystusa za Pana (por. Rz 8,15; Ga 4,6; 1 Kor 
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12,3). Nie chodzi tu bynajmniej o zdolność do artykulacji, lecz o usposobienie serca, które może 
ukształtować zgodnie z Bożym upodobaniem (por. 1 Kor 2,10). 
 

Kościół w służbie Królestwa Bożego 
    “Jesteśmy Kościołem w służbie Królestwa Bożego. Na tym polega podstawowa reforma 
Soboru Watykańskiego II. 
 Kościół rzeczywiście i konkretnie jest na służbie Królestwa: przede wszystkim 
poprzez przepowiadanie wzywające do nawrócenia, które jest pierwszą i podstawową 
służbą na rzecz przychodzenia Królestwa do pojedynczych osób i do ludzkiej społeczności. 
Zbawienie eschatologiczne rozpoczyna się już teraz w nowości życia w Chrystusie: „Wszystkim 
tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego”. 
 Kościół następnie służy Królestwu, zakładając wspólnoty chrześcijańskie oraz 
Kościoły lokalne, prowadząc je nie tylko do dojrzewania wiary i miłości w otwarciu się na 
innych, lecz także w służbie człowiekowi i społeczeństwu, w zrozumieniu i poszanowaniu ludzkich 
instytucji. 
 Kościół ponadto służy także Królestwu, szerząc w świecie „ewangeliczne wartości”, 
które są wyrazem Królestwa i pomagają ludziom w przyjmowaniu Bożego zamiaru.  
 Prawdą jest zatem, że zaczątkowa rzeczywistość Królestwa może się znajdować 
również poza granicami Kościoła w całej ludzkości, o ile żyje ona „wartościami 
ewangelicznymi” i otwiera się na działanie Ducha, który tchnie, gdzie i jak chce (por. J 3, 8). 
Trzeba jednak od razu dodać, że ten doczesny wymiar Królestwa jest niepełny, jeśli nie 
łączy się z Królestwem Chrystusa obecnym w Kościele i skierowanym ku eschatologicznej 
pełni” (RM 20). 
 

Chrześcijanie współpracują w rozwoju Królestwa Bożego 
„Dawniej uczono na ogół, że praca doczesna i Królestwo Boże lub Królestwo Chrystusa nie 

mają żadnych punktów stycznych. Może istnieć tylko pewna styczność pośrednia, poprzez 
moralność, kiedy to dla pracującego praca może się stać powodem grzechu, gdy, na przykład, jest 
wykonywana w święto, lub pewną okazją do zasługi moralnej, gdy, na przykład, udoskonala, jako 
wyraz posłuszeństwa wobec nakazu pracowania.  

Dziś, kiedy już wyciągamy dalsze wnioski z tajemnicy wcielenia Słowa Bożego, widzimy, że 
dawny dualizm musi być odrzucony. Wcielenie przerzuciło pomost pomiędzy rzeczywistością 
doczesną a wieczną, jednocześnie wyznaczając jeden jedyny cel dla człowieka i dla doczesnego 
świata: „aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co 
na ziemi" (Ef 1,10. Por. 1 Kor 1,30; 3,12; 2 Kor 4,4; 2 P 4,11; J 3,35). Wcielenie stanowi zatem 
główną zasadę jakiegoś kontaktu między łaską i pracą” (Ręka i myśl. Teologia pracy, odpoczynku 
i świętowania, ks. Czesław Stanisław Bartnik). 
 
 „Oczekiwanie nowej ziemi nie powinno jednak osłabiać, lecz raczej rozbudzać gorliwość w 
doskonaleniu tej ziemi, na której wzrasta ciało nowej rodziny ludzkiej, mogąc już dać pewne 
wyobrażenie o nowym świecie.  
 Jakkolwiek postęp ziemski należy starannie odróżniać od wzrostu królestwa 
Chrystusa, to o ile może się przyczynić on do lepszego urządzenia społeczeństwa 
ludzkiego, ma on wielkie znaczenie dla królestwa Bożego. 
 Kiedy bowiem w Duchu Pańskim i według Jego polecenia rozkrzewimy na ziemi ludzką 
godność, braterską wspólnotę i wolność, tzn. wszystkie te dobre owoce natury i naszego wysiłku, 
to znów je potem znajdziemy, oczyszczone już jednak z wszelkiej nieczystości, rozświetlone i 
przemienione, gdy Chrystus przekaże Ojcu wieczne i powszechne królestwo: „Królestwo prawdy i 
życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”.  
 Na tej ziemi królestwo jest już obecne w misterium; kiedy zaś przyjdzie Pan, osiągnie ono 
pełnię” (KDK 39). 

Zadaniem tej nowej społeczności jest podążanie za Jezusem, a tym samym poświęcenie 
swojego życia w służbie królestwu Bożemu i szerzeniu go na ziemi. By chrześcijanie mogli 
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zrealizować ten cel, Jezus powierza im misję przepowiadania królestwa Bożego oraz 
udziela władzy i mocy uzdrawiania chorych i wypędzania złych duchów, dzięki czemu mogą 
oni świadczyć o obecności królestwa Bożego oraz przekształcać świat przez swoją 
postawę miłości i służby wobec ludzi, zwłaszcza wobec tych, którzy nic nie mają. 
 

Paweł VI naucza o tym jak budować świat, wprowadzając weń Królestwo Boże, 
uświęcając go a zarazem pozostawiając światem świeckim. 
 „W jaki sposób można dziś mówić o „uświęceniu świata”, skoro Kościół uznał autonomię 
porządku doczesnego? Konstytucje soborowe Apostolicam actuositatem i Gaudium et spes mówią 
o świecie samodzielnym, mającym własne cele, własne prawa i właściwe sobie środki działania. 
Wszyscy znają, już nową postawę Kościoła wobec wartości ziemskich. Mają one własną naturę 
służącą w ramach porządku stworzonego własnym celom, ale podporządkowanym celowi 
nadprzyrodzonemu w porządku Odkupienia, Świat jest sam w sobie laicki, pozbawiony owego 
charakteru jednolitego, jaki mu nadawało chrześcijaństwo średniowieczne.  
 Świat jest suwerenny na swoim własnym polu, które obejmuje całą ludzkość. Jakże 
więc można myśleć o konsekracji świata? Czy nie jest to powrót do sakralnej i klerykalnej 
koncepcji świata? Oto odpowiedź, nowa idea niezmiernie ważna na polu praktycznym: 
Kościół uznaje świat jako taki, a więc wolny, autonomiczny, suwerenny i w pewien sposób 
samowystarczalny. Kościół nie zamierza uczynić ze świata narzędzia dla swoich celów 
religijnych, ani dla swojej potęgi w porządku doczesnym. Kościół przyznaje także swoim 
wiernym - katolikom świeckim, działającym na polu rzeczywistości doczesnych, pewne 
usamodzielnienie, przyznaje im wolność działania i ich własną odpowiedzialność, darzy ich 
zaufaniem. Pius XII mówił także o „uprawnionej świeckości państwa”. Sobór poleca 
pasterzom uznanie i wspieranie „godności i odpowiedzialności świeckich w Kościele”, ale dodaje - 
mówiąc właśnie o katolikach świeckich i do katolików świeckich - że „powołanie chrześcijańskie 
jest z natury swojej powołaniem do apostolstwa”.  
 Równocześnie przyznając im, a nawet polecając działalność w świecie doczesnym z 
doskonałym wypełnieniem powinności należących do tego świata, zobowiązuje ich, by 
wnosili w świat trzy rzeczy:  
- porządek odpowiadający wartościom naturalnym, właściwym światu doczesnemu (a więc 
wartościom kulturalnym, zawodowym, technicznym, politycznym, itd.),  
- uczciwość i męstwo; czyli znajomość rzeczy i poświecenie się  
- sztukę należnego realizowania i rozwoju tych wartości.  

Z tego samego względu katolik świecki powinien być także doskonałym obywatelem 
świata, elementem pozytywnym i konstruktywnym, człowiekiem godnym szacunku i 
zaufania, kochającym społeczeństwo i swój kraj. Wierzymy, że o świeckim katoliku można 
zawsze w ten sposób myśleć, i życzymy, by zachował swoją odrębność wobec licznych 
niepokojących ruchów, które dzisiaj przechodzą w różny sposób przez świat współczesny. 
Ci, którzy uważają się za działaczy katolickich, powinni z uwagą przemyśleć pierwszy List św. 
Piotra Apostoła i niektóre strony Listów św. Pawła.  
 Kościół (nie tylko katolicy świeccy) może też rozciągać swój wpływ na rzeczywistość 
świecką - pozostawiając ją świecką, a równocześnie wprowadzając w nią uświęcenie, o 
którym mówi Sobór - przez ożywienie zasad chrześcijańskich, które choć w swym 
znaczeniu pionowym, to jest w odniesieniu do celu najwyższego i ostatecznego ludzkości 
są religijne i nadprzyrodzone, to w swojej skuteczności, nazywanej dziś poziomą, czyli 
ziemską, są w najwyższym stopniu ludzkie. Są wytłumaczeniem, niewyczerpaną 
żywotnością, uwzniośleniem życia ludzkiego jako takiego.  
 Sobór mówił w związku z tym o „wzajemnym przenikaniu się państwa ziemskiego i 
niebiańskiego (...), aby rodzina ludzka i jej historia stawały się bardziej ludzkie”. Sobór 
przypomina również katolikom świeckim, że „mają czynną rolę do odegrania w całości 
życia Kościoła, nie tylko są obowiązani przepajać świat duchem chrześcijańskim, lecz też 
są powołani i do tego, aby we wszystkim pośród wspólnoty ludzkiej byli świadkami 
Chrystusa”. 
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 W tym właśnie sensie Kościół, a szczególnie katolicy świeccy, udzielają światu 
nowego stopnia uświęcenia. Nie wprowadzają weń znaków specyficznie świętych i 
religijnych (które w pewnych formach i okolicznościach mogą również być właściwe), ale 
porządkują go przez wykonywanie apostolstwa w wierze, nadziei i miłości dla Królestwa 
Bożego. „Kto tak służy bliźniemu, służy Chrystusowi” - mówi św. Augustyn. To jest 
świętość, która promieniuje na świat i w świecie. I niech będzie to powołaniem naszych 
czasów dla nas wszystkich” (Paweł VI, przemówienie podczas audiencji generalnej 
23.04.1969). 
  

Doświadczenie Królestwa Bożego na ziemi jest częściowo zakryte przed nami 
 Poznawanie Boga oraz Królestwa Bożego na ziemi nie jest łatwe, bo ukrywa On swoją 
Boskość i Królestwo Boże za tym, co jest ludzkie, zwyczajne i codzienne. Tak było przez niemal 
30 lat Jego pracy w Nazarecie – kiedy to Pan Bóg i Stwórca przebywał razem z ludźmi jako 
dziecko, młodzieniec, a potem dorosły człowiek i nikt Go nie rozpoznał, poza Maryją i Józefem, 
którym to zostało objawione w sposób nadzwyczajny przez aniołów. Podobnie było podczas 
działalności przez trzy lata w życiu publicznym. Boskość Jezusa jest dla nas zakryta w życiu 
codziennym, za chmurą niewiedzy, za ciemnością zasłaniającą Jego samego takiego jaki On jest 
naprawdę, w całej pełni. Pewne objawianie się Jego Boskości dokonywało się wyjątkowo podczas 
sytuacji, kiedy dla dobra apostołów ukazał im Siebie na górze Tabor i czasie czynienia cudów, 
uzdrowień, i innych znaków.  
 Chrystus oraz rzeczywistość wokół Niego była i jest Królestwem Bożym, ale na ziemi  
rozwija się ona pod osłoną zwyczajności, codzienności, zwykłego życia i działalności człowieka. 
 Bóg i Jego Królestwo na co dzień w naszym życiu jest stale obecne, przenika wszystko to, 
co nas spotyka, czego doświadczamy - od wymiaru materialnego aż po wymiar duchowy. Ale ta 
rzeczywistość obecności Boga w naszym życiu i Jego działania oraz Jego królestwa – jest przed 
naszymi oczami zazwyczaj zakryta, zasłonięta, zresztą dla naszego dobra, bo człowiek, który by 
spotkał żywego Boga nie będąc w pełni przygotowanym do takiego spotkania przez gruntowną 
przemianę serca umiera.  
 Tym poprzez co dokonuje się nasze spotykanie z Nim, co częściowo przekracza zasłonę 
oddzielającą nas od Boga i pozwala za nią zajrzeć, przeczuć to, co naprawdę się dzieje - jest 
nasza wiara. To ona otwiera nas na to, co nie widzimy i czego nie doświadczamy – a co faktycznie 
się dzieje w Bogu i czyni Go obecnym w nas i naszym życiu.  
 „Jakże wam brak wiary” - wyrzuca apostołom Jezus. Bo gdybyście wierzyli bylibyście 
spokojni nawet wtedy, gdy doświadczacie największych burz w waszym życiu, bo dzięki wierze 
wiedzielibyśmy, że On jest i czuwa nad wami, że żyjemy już w Królestwie Bożym. 
 Tego czego nam potrzeba, aby nas uwolnić się od niepotrzebnych lęków i trosk jest żywa 
wiara w obecność Boga w naszym życiu w to, że On jest nie tylko obecny, ale niestrudzenie 
działa, aby nam pomagać żyć coraz pełniej.  
 Drugim momentem doświadczenia Królestwa Bożego jest są nasze czyny, nasze 
działania, tworzenie dobra w świecie i w relacjach. Wszędzie tam, gdzie przebija się miłość 
bezinteresowna, postawy zwarte w Kazaniu na górze, nawet w minimalnym stopniu – mamy 
do czynienia z obecnością i rozwojem Królestwa Bożego.  
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Podjąć świadomie dar Królestwa Bożego 
 
1. Pogłębić zrozumienie Królestwa Bożego poprzez rozważenie: 

 
- Kazania na Górze – bo to jest „konstytucja” Królestwa Bożego 
- oraz przypowieści, które ukazują rozwój Królestwa Bożego w świecie. 

 
 
2. Modlitwa we wspólnocie o pełniejsze podjęcie daru Królestwa Bożego 
 
- Przywitanie 
- Liturgia Słowa ukazująca, czym jest Królestwo Boże oraz homilia  
- Litania do Wszystkich Świętych 
- Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych 
- Modlitwa o bardziej świadome podjęcie udziału w Królestwie Bożym, oraz prośba do Ducha 
Świętego o łaskę aktywnego udziału w rozwoju Królestwa Bożego na ziemi i w niebie. 
- Zakończenie modlitwą Ojcze nasz i błogosławieństwo. 

 
 
3. Na co dzień podejmowanie stylu życia opisanego w Kazaniu na Górze oraz 
w przypowieściach. 

Na tyle na ile jest to możliwe, podejmuję realizację życia Kazaniem na Górze, aby moja 
praca na ziemi była owocna i aby przygotować się do pełnego udziału w Królestwie Bożym w 
Niebie. 
 

*  *  *  *  *  *  *  * 
 
 

Jezus  o  Królestwie  Bożym 
 
 

1. „Konstytucja” Królestwa Bożego - Kazanie na Górze (Mt 5 - 7) 
 
 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:  
 

Błogosławieństwa 
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.  
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.  
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.  
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie.  
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w 
niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.  
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Zadanie uczniów 
 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się 
już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie 
może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale 
na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.  
 

Jezus a Prawo 
 Nie sądźcie, że 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, aż 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 niż uczonych w Piśmie i 
faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.  
 

Piąte przykazanie 
 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, 
podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A 
kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", 
podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że 
brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z 
bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, 
dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie 
wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni 
grosz.  

Szóste przykazanie 
 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie 
patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko 
jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie 
jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa 
twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, 
gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.  
Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam 
powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; 
a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.  
 

Ósme przykazanie 
 Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz 
dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo 
jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest 
miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa 
uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od 
Złego pochodzi.  
 

Prawo odwetu 
 Słyszeliście, że 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, żeby iść z nim tysiąc 
kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od 
ciebie.  
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Miłość nieprzyjaciół 
 Słyszeliście, że 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; ponieważ On 
sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i 
niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 
będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż 
szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski. 
 

Czystość zamiarów 
 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was 
widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.  
 

Jałmużna 
 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na 
ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy 
zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna 
pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.  
 

Modlitwa 
 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic 
wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją 
nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca 
twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.  
 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe 
wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego 
wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:  
 Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 
 niech się święci imię Twoje!  
 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.  
 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  
 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;  
 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!  
 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.  
 

Post 
 Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby 
pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, 
gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu 
twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.  
 

Dobra trwałe 
 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.  
 Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. 
Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w 
tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!  
 Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie 
miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.  
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Zbytnie troski 
 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, 
ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało 
więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do 
spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was 
przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę7 dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie 
czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A 
powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. 
Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to 
czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy 
jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. 
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o 
królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc 
zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej 
biedy.  
 

Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda 
 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką 
miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki 
we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę 
drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego 
oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co 
święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, 
was nie poszarpały.  

 
Wytrwałość w modlitwie 

 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem 
każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn 
prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? 
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec 
wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.  
 

Złota zasada postępowania 
 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na 
tym polega Prawo i Prorocy.  
 

Ciasna brama 
 Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która 
prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska 
droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!  
 

Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami 
 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz 
są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z 
ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie 
może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, 
które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich 
owocach.  
 

Łudzenie samego siebie 
 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto 
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie 
prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=249#P7
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czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. 
Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"  
 

Dobra lub zła budowa 
 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem 
roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry 
i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych 
słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom 
swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten 
dom. I runął, a upadek jego był wielki».  
 Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak 
ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie. 
 
 

2. Przypowieści o Królestwie Bożym 
 

Królestwo Boże i jego dynamika 
 

Przypowieść o siewcy 
 Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego 
wszedł do łodzi i usiadł w niej [pozostając] na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich 
wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: «Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy 
siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie 
nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca 
przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i 
zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i 
wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny». I dodał: «Kto ma uszy do 
słuchania, niechaj słucha!». 
 I mówił im: «Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?  
Siewca sieje słowo. A oto są ci [posiani] na drodze: u nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, 
zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani 
są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie 
korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się 
załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz 
troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje 
bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i 
wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny» (Mk 4, 1-9 i 13-20). 
 

Przypowieść o zasiewie 
 Mówił dalej: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. 
Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z 
siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża 
na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo» (Mk 4, 26-29). 
 

Przypowieść o ziarnku gorczycy 
 Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 
przedstawimy?  Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze 
wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie 
gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu» (Mk 4, 30-32). 
 

Przypowieść o zaczynie chlebowym 
 Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który 
pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło» (Mt 13,33). 
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Królestwo Boże najwyższą wartością 
 

Przypowieści o skarbie ukrytym w roli i drogocennej perle 
 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 (Mt 13,44-46). 
 

Wymagania jakie Jezus stawia animatorom Królestwa Bożego 
 «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci 
i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za 
Mną, ten nie może być moim uczniem. 
 Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma 
na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc 
na to, zaczęliby drwić z niego: "Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć". 
 Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i 
nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami 
nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o 
warunki pokoju. 
 Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim 
uczniem (Łk 14, 26-33). 
 

Królestwo Boże a istnienie zła 
 

Przypowieść o chwaście 
 Inną przypowieść im przedłożył: «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 zboże 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, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: "Nie, 
byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a 
w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; 
pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"». 
 Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: 
«Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!» On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest 
Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie 
Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są 
aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn 
Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy 
dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha! 
(Mt 13, 24-30 i 36-43) 
 

Przypowieść o sieci 
 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby 
wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w 
naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród 
sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to 
wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest» (Mt 13,47-50). 
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Świat wartości w Królestwie Bożym 
 

Faryzeusz i celnik 
 Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 
przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. 
Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, 
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję 
dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu 
wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" Powiadam 
wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten1. Każdy bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony» (Łk 18,9-14). 
 

Chciwy bogacz 
 Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił 
ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo 
rozjemcą nad wami?» 
 Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś 
opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia». 
 I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I 
rozważał 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 zboże i moje dobra. I 
powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!  
Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 
przypadnie to, coś przygotował?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie 
jest bogaty przed Bogiem» (Łk 12, 13-21). 
 

Bogacz i ubogi Łazarz 
 Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się 
bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się 
odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i 
aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, 
pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: 
"Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w 
wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham odrzekł: 
"Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu 
doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, 
tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać".  
Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca!  Mam bowiem pięciu braci: 
niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki". Lecz Abraham odparł: "Mają 
Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!" "Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby 
kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą". Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie 
słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą"» (Łk 16,19-31). 
 

Przypowieść o robotnikach w winnicy 
 Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym 
rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i 
posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku 
bezczynnie, i rzekł do nich: "Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam". Oni 
poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł 
około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: "Czemu tu stoicie cały dzień 
bezczynnie?" Odpowiedzieli mu: "Bo nas nikt nie najął". Rzekł im: "Idźcie i wy do winnicy!" A gdy 
nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: "Zwołaj robotników i wypłać im 
należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!" Przyszli najęci około jedenastej godziny i 
otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po 
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denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: "Ci ostatni jedną godzinę 
pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty". Na to odrzekł jednemu 
z nich: "Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i 
odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, 
co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?" Tak ostatni będą pierwszymi, a 
pierwsi ostatnimi» (Mt 20, 1-16). 
 

Skreślony dług 
 Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i 
zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy 
się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu 
u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem 
całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. 
 Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, 
wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą». Na to Jezus 
rzekł do niego: «Szymonie, mam ci coś powiedzieć». On rzekł: «Powiedz, Nauczycielu!»  «Pewien 
wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt.  Gdy 
nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?»  
Szymon odpowiedział: «Sądzę, że ten, któremu więcej darował». On mu rzekł: «Słusznie 
osądziłeś». 
 Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: «Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego 
domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie 
dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie 
namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone 
są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje». 
Do niej zaś rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone». Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami 
do siebie: «Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?» On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara 
cię ocaliła, idź w pokoju!» (Łk 7,36-50). 
 
 

Zaginiona owca 
 Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali 
faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».  Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, 
bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie 
się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". Powiadam wam: Tak samo w niebie większa 
będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia (Łk 15,1-7). 
 

Zgubiona drachma 
 Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala 
światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza 
przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam". Tak 
samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się 
nawraca» (Łk 15, 8-10). 
 

Syn marnotrawny 
 Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, 
daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo 
potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, 
żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola 
żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt 
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mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem 
chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię 
choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze 
daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na 
szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu6 i względem ciebie, 
już nie jestem godzien nazywać się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście 
szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!  
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn 
był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić. 
 Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał 
muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: "Twój brat 
powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego". Na to 
rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział 
ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy 
koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój 
majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu odpowiedział: "Moje 
dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i 
cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się"» (Łk 15,11-32). 
 

 
Opór wobec Królestwa Bożego 

 
Sąd Jezusa o współczesnych 

 Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, 
które przymawiają swym rówieśnikom: "Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a 
wyście nie zawodzili". Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: "Zły duch go 
opętał". Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: "Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i 
grzeszników". A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny» (Mt 11,16-19. 
 

Przypowieść o dwóch synach 
 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.  Któryż 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, żeby mu uwierzyć (Mt 21,28-32). 
 

Przypowieść o uczcie królewskiej 
 A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: «Królestwo niebieskie podobne jest do 
króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych 
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: 
"Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i 
wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!" Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, 
drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król 
uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. 
Wtedy rzekł swoim sługom: "Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. 
Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie". Słudzy ci wyszli 
na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się 
biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie 
ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: "Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju 
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weselnego?" Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: "Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go 
na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". Bo wielu jest powołanych, lecz 
mało wybranych» (Mt 22,1-14). 
 

Przypowieść o przewrotnych rolnikach 
 I zaczął mówić do ludu tę przypowieść: «Pewien człowiek założył winnicę, oddał ją w 
dzierżawę rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. W odpowiedniej porze4 wysłał sługę do rolników, 
aby mu oddali jego część z plonu winnicy. Lecz rolnicy obili go i odesłali z niczym. Ponownie 
posłał drugiego sługę. Lecz i tego obili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał jeszcze trzeciego; 
tego również pobili do krwi i wyrzucili. Wówczas rzekł pan winnicy: "Co mam począć? Poślę 
mojego syna ukochanego, chyba go uszanują". Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się 
między sobą mówiąc: "To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze". I wyrzuciwszy 
go z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a 
winnicę da innym». Gdy to usłyszeli, zawołali: «Nie, nigdy!» On zaś spojrzał na nich i rzekł: «Cóż 
więc znaczy to słowo Pisma: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? 
Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go» (Łk 20,9-18). 
 
 

Konieczność podjęcia wysiłku na rzecz Królestwa Bożego 
 

Obrotny rządca 
 Powiedział też do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed 
nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę 
z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą". Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja 
pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co 
uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc 
do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: "Ile jesteś winien mojemu 
panu?" Ten odpowiedział: "Sto beczek oliwy". On mu rzekł: "Weź swoje zobowiązanie, siadaj 
prędko i napisz: pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A ty ile jesteś winien?" Ten odrzekł: "Sto 
korcy pszenicy". Mówi mu: "Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt". Pan pochwalił 
nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w 
stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. 
 Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy 
[wszystko] się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. 
 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie 
okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem6 
nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? 
 Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a 
drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i 
Mamonie» (Łk 16, 1-13). 
 

Przypowieść o talentach 
 Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał 
swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu 
jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, 
poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również 
zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze 
swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas 
przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi 
pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! 
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" 
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, 
oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
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rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" Przyszedł i ten, który 
otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie 
nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w 
ziemi. Oto masz swoją własność!" Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę 
żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje 
pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego 
odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, 
będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A 
sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów" 
(Mt 25,14-30). 
 

Wymaganiem Królestwa - nowe przykazanie 
 

Nielitościwy dłużnik 
 Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi 
sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć 
tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, 
dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: 
"Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam". Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił 
go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był 
winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: "Oddaj, coś winien!" Jego współsługa 
upadł przed nim i prosił go: "Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie". On jednak nie chciał, lecz 
poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.  Współsłudzy jego widząc, co się działo, 
bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego 
wezwał go przed siebie i rzekł mu: "Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie 
prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem 
się nad tobą?" I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie 
odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu 
bratu» (Mt 18,23-35). 
 

Miłosierny Samarytanin 
 A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co 
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» ezus 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 żył». Lecz on, chcąc się 
usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» 
Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w 
ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół 
umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak 
samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w 
podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do 
niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do 
gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej 
o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". Któryż z tych trzech 
okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: 
«Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!» (Łk 10,25-37). 
 

Modlitwa apostołów Królestwa Bożego 
 

Natrętny przyjaciel 
 Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: 
"Przyjacielu, użycz mi trzy chleby,  bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu 
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podać".  Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje 
dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie".  Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie 
dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile 
potrzebuje (Łk 11,5-8). 
 

Moc wytrwałej modlitwy 
 Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W 
pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście 
żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!"  
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: "Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi 
się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 
przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie"». 
 I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w 
obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich 
sprawie?  Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» (Łk 18,1-8). 
 
 

Czujność na przyjście Króla 
 

Potrzeba czujności 
 Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie 
jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o 
wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy 
rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię 
wszystkim: Czuwajcie!» (Mk 13,33-37). 
 

Czujny gospodarz 
 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby 
gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby 
włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24,42-44). 
 

Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym 
 Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» 
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją 
służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy 
zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.  
Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i 
służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie 
spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.  
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, 
otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą 
chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej 
od niego żądać będą (Łk 12,41-48). 
 

Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych 
 Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy 
i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.  
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały 
również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.  
Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały 
wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam 
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swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie 
wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!" Gdy one szły kupić, nadszedł pan 
młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu 
nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: 
"Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny (Mt 
25,1-13). 
 

Słudzy nagrodzeni za czujność 
 Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do 
ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy 
nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. 
Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im 
usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to 
rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby 
włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie» (Łk 12,35-38). 
  

*  *  *  *  *  *  * 
 
 

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny 
 
Marzec – Aby Wielki Post stał się czasem przebaczenia wszystkim tym, którzy wyrządzili  

nam zło. 
 
Kwiecień – Aby liderzy ruchów poszukiwali nowych metod ewangelizacji i formacji. 
 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 
 

Kalendarz  najbliższych  spotkań  ORRK 
 
2 kwietnia - Spotkanie Plenarne ORRK, Dom Pielgrzyma „Amicus” w Warszawie, 

godz. 10.30 
 
24 września - Rada Programowa ORRK, godz. 10.30   
 
 
 

*  *  *  *  *  *  * 
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