
T R Z Y  P A R Y  L U D Z I    

[ĆD 149-157] 

Każda z tych par zdobyła 10.000 dukatów, ale nie w sposób czysty i należyty 
[jak to przystoi z pobudki] miłości ku Bogu. Wszyscy oni chcą się zbawić i 
znaleźć Boga, Pana naszego, w pokoju duszy, zrzucając z siebie ciężar i 
przeszkodę do tego, to jest przywiązanie [nieuporządkowane] do tej rzeczy 
nabytej. 

P i e r w s z a  p a r a  l u d z i :  

Chcą oni zrzucić z siebie przywiązanie do rzeczy nabytej, aby znaleźć Boga, 
Pana naszego, w pokoju duszy i móc się zbawić, ale nie stosują [żadnych] 
środków aż do godziny śmierci. 

Mt 8,18-22: Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą 
stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: „Nauczycielu, 
pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory 
i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę 
mógł oprzeć”. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi 
najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!” Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za 
Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!”  

J 13,36-38: Powiedział Mu Piotr: „Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? 
życie moje oddam za Ciebie”. Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie 
wyprzesz.” 

 
D r u g a  p a r a  l u d z i :  

I oni chcą zrzucić z siebie przywiązanie, ale tak je chcą zrzucić, żeby jednak 
pozostać w posiadaniu rzeczy nabytej i żeby raczej Bóg poszedł za tym, 
czego chcą oni sami. I nie decydują się na porzucenie tej rzeczy, aby iść ku 
Bogu, chociażby ten stan [wyrzeczenia] był dla nich najlepszy. 

Mt 16,21-27: Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do 
Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że 
będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.  A Piotr wziął Go na bok i począł 
robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na 
Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś 
Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki”. Wtedy Jezus rzekł do 



swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje 
życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.  Cóż bowiem 
za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę 
poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?  Albowiem Syn 
Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy 
odda każdemu według jego postępowania”. 
 
Jk 4,2b: Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. 
Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o 
zaspokojenie swych żądz. 

 

T r z e c i a  p a r a  l u d z i :  

Oni chcą zrzucić z siebie przywiązanie, ale tak je chcą zrzucić, aby nie mieć 
przywiązania ani do zatrzymania tej rzeczy nabytej, ani do jej utracenia. 
Chcą bowiem jej chcieć, albo jej nie chcieć, zależnie od tej woli, jaką sam 
Bóg, Pan nasz, im da i jak im się to wyda lepsze dla służby i chwały jego 
Boskiego Majestatu. A na razie [przed decyzją wyboru] chcą się uważać za 
takich, co już uczuciem wszystko porzucili i wytężają siły, aby ani tej rzeczy, 
ani żadnej innej nie chcieli, chyba że skłania ich do tego jedynie służba Bogu 
i Panu naszemu. Chodzi bowiem o to, by jedynie pragnienie lepszej służby 
Bogu i Panu naszemu skłaniało ich do przyjęcia lub porzucenia danej rzeczy. 

Mk 7,29 [Syrofenicjanka]: „Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją 
córkę”.   

Łk 7,9 [Setnik]: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w 
Izraelu”. 

Łk 7, 50 [Nawrócona grzesznica]: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” 

Mk 5,34 [Kobieta z ginekologiczną chorobą]: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź 
w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!” 

Mk 10,52 [Bartymeusz]: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. 

Łk 19,9-10 [Zacheusz]: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on 
jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co 
zginęło”. 

Łk 23,43 [Skruszony złoczyńca]: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz 
w raju”. 


