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zachowywaniu przez nich czujności i cierpliwości oraz dawaniu dobrego przykładu i wy
kazywaniu modlitewnej troski o przemianę grzeszników. Bóg także przez to chce doświad
czyć naszą wierność względem Niego.

Chrystus uczy, że grzesznicy pod wpływem łaski i miłosierdzia Bożego mogą odmie
nić swoje życie oraz otrzymać zbawienie. O tym poucza nas także psalm międzylekcyjny 
z dzisiejszej liturgii. Oto jego słowa: „Pan jest Bogiem łaski i miłosierdzia, do grzechu 
nieskory, łagodny i bardzo wiemy” (Ps 86,15).

4. Przypowieść o chwaście niesie więc ze sobą wielką nadzieją dla ludzi dobrych i świę
tych, których jest wielu w dzisiejszym świecie, zaś stanowi przestrogę, ale i szansę dla 
grzeszników. Zachowujmy jednak zawsze czujność, gdyż szatan -  wróg Boga, a także nas 
samych, stara się wszelkimi sposobami posiać w duszach ludzkich chwast zła. Żyjmy w bli
skości Boga, abyśmy w dzień żniw, dzień sądu Bożego, kiedy Syn Człowieczy pośle jako 
żeńców swych aniołów, mogli się znaleźć wśród dorodnych kłosów pszenicy, nie zaś obok 
bezwartościowego chwastu przeznaczonego na spalenie. Niech nas w tym optymizmie wiary 
pocieszają wnioski płynące z pozostałych dwóch przypowieści: o gorczycy i kwasie chle
bowym, które zapewniają nas, że Kościół, mimo wysiłków szatana, ciągle będzie się roz
wijał i trwał.

ks. Zdzisław Zdebski
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Perła prawdziwa i perły fałszywe

Dziś w Ewangelii patrzymy na najemnika, który łopatą uprawiał rolę i znalazł w niej 
ukryty skarb. Sprzedał wszystko, co miał, i kupił ten kawałek ziemi. Patrzymy także na 
poszukiwacza drogocennych pereł: gdy znalazł tę jedną kosztowną, sprzedał wszystkie 
inne, które miał, i kupił tę jedyną w swoim rodzaju.

Człowiek naszego czasu często odnosi się do religii z rezerwą. Bywa też i tak, że czę
ściowe lub całkowite porzucenie religii uważa za rodzaj wyzwolenia. Przyczyn tego stanu 
rzeczy jest wiele. Nauczono bowiem człowieka patrzeć na religię jedynie jako na instytu
cję, która od człowieka czegoś się domaga, żąda i równocześnie zabrania tego, co wydaje 
mu się być miłe, przyjemne. To nieporozumienie powoduje u wielu ludzi wahanie się przed 
traktowaniem religii na serio i realizowaniem w pełni Ewangelii.

Zapytajmy zatem, czym jest rzeczywiście to, co przynosi człowiekowi Chrystus w Ewan
gelii? Chrystus mówi o swoim królestwie jako o skarbie, który trzeba zdobyć, aby się wzbo
gacić. Chrystus mówi o perle drogocennej, pięknej i wyjątkowej. Warto wszystko sprze
dać i kupić ją. Widzimy zatem, że Bóg, zbliżając się do człowieka, niczego nie chce zabierać. 
Bóg daje siebie, swoją obecność, przyjaźń i miłość. Doczesność zaś zagrożoną przemija
niem zabezpiecza uczestnictwem w swoim zmartwychwstaniu. Tym samym udziela czło
wieczemu życiu nowego wymiaru, który wzbogaca drogocenną perłą królestwa Bożego.
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Dodatkowo trzeba zauważyć, że Bóg jest dawcą tylko prawdziwego dobra, a po wtóre, 
daje to dobro do sprawiedliwego podziału pomiędzy wszystkie swoje dzieci. Może się 
zdarzyć, ze człowiek usłyszy od Boga przestrogę: uważaj, to nie jest wartość prawdziwa, 
te banknoty są fałszywe, choć dobrze podrobione. Rozstanie z nimi może być bolesne. 
Dlatego też zdarza się, że myśli ludzkie nie są myślami Bożymi.

Może się zdarzyć, że człowiek usłyszy: uważaj, to jest wartość prawdziwa, ale nie 
twoja. Nie należy do ciebie, czyli nie należy do programu twojego życia. Zostaw ją. Nie 
masz do niej prawa. I w tej sytuacji człowiek może odpowiedzieć: Nic mnie to nie obcho
dzi, że to jest wartość cudza. Może też Bóg powiedzieć: uważaj, będzie krzywda ludzka, 
będzie cierpienie. A człowiek może odpowiedzieć: nic mnie nie obchodzi cudze cierpienie 
i nic mnie nie obchodzą ludzie skrzywdzeni. Mnie wystarczy, że ja nie cierpię. Może tak 
odpowiedzieć, bo jest wolny. Ale czy mu wolno tak powiedzieć, czy wolno i za jaką cenę?

Cenę tę określa sam Bóg: jeśli tak postąpisz, zerwiesz podpisany ze mną układ. Wów
czas odejdę. Zostaniesz sam. Wypadnie ci z duszy skarb. Wypuścisz z ręki drogocenną 
perłę.

Biskup Jan Pietraszko pisze, iż takie dialogi wypowiadane są raczej życiem niż słowa
mi, czasem niedopowiedziane, czasem na wpół świadome. Są zjawiskiem codziennym 
i bardzo ludzkim. Kto w tym sporze ma rację? Bóg pragnie, żeby człowiek był bogaty -  
skarbem królestwa Bożego. Człowiek pragnie bogactw tego świata. Ten spór może roz
strzygnąć tylko zdrowy rozsądek oświecony wiarą, jeśli ta ostatnia jest żywa i działająca. 
Nie mogą tego rozstrzygnięcia dokonać emocje, namiętności czy zwyczajne kaprysy. Dla
tego każdy z nas winien często powtarzać Salomonową prośbę: „Panie, daj mi serce mądre 
i roztropne”.

ks. Andrzej Szafulski
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Pozorna bezradność

Ludzie, którzy przyszli do Jezusa i słuchali Jego nauki, byli już głodni i zmęczeni. Ewan
gelista pisze, że przyszli oni pieszo do Jezusa. Ich sytuację pogarszał też fakt, że miejsce, 
na którym Go spotkali, było miejscem pustynnym.

Ewangelista notuje, że ludzi tych było bardzo wiele. Określa nawet ich liczbę -  „pięć 
tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci”. Czy można było pomóc takiej liczbie głod
nych ludzi?

1. Propozycja uczniów

Idąc za przykładem Pana Jezusa, który zlitował się nad wielkim tłumem, także ucznio
wie współczują głodnym i zmęczonym ludziom. Wydaje się im jednak, że poza ludzką 
litością nie mogą im pomóc w inny sposób. Dlatego zwracają się do Jezusa ze swoją pro


