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III – Jl 2,12-18(19)*  

12.Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do 

mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzeka-

niu!  

13.Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i na-

wróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaska-

wy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i 

żal mu karania!  

14.Kto wie, może pożałuje i zlituje się, i pozostawi bło-

gosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokar-

mów i płynów Panu, waszemu Bogu.  

15.Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, 

zwołajcie zgromadzenie!  

16.Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie 

starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech ob-

lubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej 

komnaty!  

17.Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przed-

sionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim lu-

dem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzic-

twa, aby poganie szydzili z niego! Dlaczego mają mó-

wić wśród pogańskich ludów: Gdzie jest ich Bóg? 

18.Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i 

zmiłował się nad swoim ludem.  

19.I odpowiedział Pan, i rzekł do swojego ludu: Oto Ja 

ześlę wam zboże i moszcz, i oliwę, i tym się nasycicie. I 

już was nie wystawię na hańbę między narodami.  

II – 2 P 1,2-11*  

2.Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie 

Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.  

3.Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest 

potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, 

który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,  

4.przez które darowane nam zostały drogie i największe 

obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami bo-

skiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie 

pociąga za sobą pożądliwość.  

5.I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupeł-

niajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem,  

6.poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwa-

niem, wytrwanie pobożnością,  

7.pobożność braterstwem, braterstwo miłością.  

8.Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie 

dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużytecz-

ni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.  

9.Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i 

zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swo-

ich grzechów.  

10.Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby 

swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bo-

wiem, nigdy się nie potkniecie.  

11.W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wej-

ście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawicie-

la, Jezusa Chrystusa.  

 



 

 

I – Mt 6,16-21* 

16.A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; 

szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, 

że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają 

zapłatę swoją.  

17.Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj 

twarz swoją.  

18.Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec 

twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi 

w ukryciu, odpłaci tobie.  

19.Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je 

mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i 

kradną;  

20.ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani 

mól ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podko-

pują i nie kradną.  

21.Albowiem gdzie jest skarb twój tam będzie i serce 

twoje.  

 

 

Ideał postu był bardzo wzniosły, praktyka jednak wyka-

zywała szereg wypaczeń. Wielkie niebezpieczeństwo 

stanowił fakt, że pewni ludzie pościli na znak wyjątko-

wej pobożności. Ich post był świadomą demonstracją, 

nie wobec Boga lecz ludzi.  

Pan Jezus potępiał tego rodzaju postawę. Potępiał post 

na pokaz. Nie był to akt pokory, ale duchowej pychy, 

przykład religii na pokaz. 

Nie ma żadnego religijnego sensu post dla samego postu 

tylko, albo demonstrowanie na pokaz rzekomej poboż-

ności. 

 

Aczkolwiek Jezus potępia niewłaściwy rodzaj postu, to 

jednak z jego słów możemy wnioskować, że istnieje 

właściwy rodzaj postu, pożyteczny dla chrześcijanina. 

Niewielu się nad tym zastanawia. A jednak istnieje wie-

le przyczyn przemawiających na korzyść postu. 

1. Post jest dobry dla zdrowia. Wielu z nas prowadzi 

tryb życia sprzyjający ociężałości. Praktykowanie postu 

dla niejednego może mieć zbawienny skutek dla zdro-

wia. 

2. Post stanowi dobrą dyscyplinę osobistą. Byłoby do-

brze dla niejednego, gdyby przez jakiś czas w każdym 

tygodniu starał się zapanować nad swymi życzeniami i 

pragnieniami, zastosował profilaktyczną dyscyplinę. 

3. Post chroni przed staniem się niewolnikiem nawy-

ków. Jeśli praktykujemy mądry post, to będziemy pa-

nować nad przyjemnostkami, nie pozwolimy, aby przy-

jemnostki zapanowały nad nami. 

4. Post wymaga wyrobienia nawyku wyrzekania się 

pewnych rzeczy.  Skarbonka diakonijna.  

Ważnym sprawdzianem charakteru może być stwier-

dzenie: ile rzeczy uważamy za niezbędne dla nas.  

Im mniej rzeczy uważamy za niezbędne, tym bardziej 

jesteśmy niezależni. Tego rodzaju post wyostrza naszą 

zdolność wyrzekania się rzeczy, których nie chcemy 

uznać za najważniejsze dla nas. 
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5. Post pomaga lepiej doceniać pewne dobra. Kiedyś 

najmniejsza rzecz nas cieszyła. Teraz straciliśmy apetyt. 

Post pozwala odnowić smak, apetyt fizyczny i duchowy. 

 

Pan Jezus wymienia trzy główne źródła bogactwa w Pa-

lestynie. 

I. Mówi, że trzeba unikać rzeczy, które mól może znisz-

czyć. Na Wschodzie bogactwo danego człowieka sta-

nowiła dobra, wyszukana odzież. Gehazy, sługa Elizeu-

sza, chciał wyciągnąć jakąś korzyść z uzdrowienia Na-

amana. Poprosił o jeden talent srebra i dwa ubrania za-

mienne (2 Król. 5, 22).  

Przykładanie serca do tych rzeczy było nierozsądne, gdy 

tylko je się odkładało, bardzo szybko były niszczone 

przez mole, ginęły ich piękno i wartość. Przedmioty te 

nie były trwałe. 

 

II. Pan Jezus mówi, że trzeba unikać rzeczy, które „rdza 

niszczy”.  

 Na Wschodzie bogactwem było zboże, które składowa-

no w wielkich śpichlerzach. Zboże mogły zniszczyć ro-

baki. Mogły się do niego zakraść szczury, myszy. 

Wspomnianego bogactwa nie można było uważać za coś 

trwałego. 

III. Pan Jezus mówi, że trzeba unikać bogactw, które 

mogą „pod kopać i zniszczyć złodzieje”.  

W Palestynie ściany wielu domów były wykonane jedy-

nie z wypalanej gliny. Włamywacz mógł dostać się do 

domu przez dokonanie wyłomu w ścianie.   

Nie można uważać za trwałe bogactwa, do którego mo-

że się łatwo dostać złodziej. 

 

 Pan Jezus przestrzega przed trzema rodzajami przyjem-

ności i majątku. 

1. Przestrzega przed przyjemnościami, które zdzierają 

się jak stare ubrania. Wszystkie wyłącznie fizyczne 

przyjemności kończą się. Po każdej kolejnej uciesze, ra-

dość z nich staje się coraz mniejsza. Trzeba ich więcej, 

żeby spowodować ten sam efekt.  

Nierozsądnym jest człowiek, który szuka przyjemności 

w rzeczach, które sprawiają mu stopniowo coraz mniej 

zadowolenia. 

2. Przestrzega przed przyjemnościami, które ulegają wy-

trawieniu, wygryzieniu. Nie wolno przywiązywać całe-

go serca do radości, które z biegiem lat przestają cie-

szyć. Winno się raczej mieć upodobanie w tym, co zaw-

sze cieszy, bez względu na upływ czasu. 

3. Przestrzega przed przyjemnościami, które ktoś może 

wykraść. Tak jest ze wszystkimi rzeczami materialnymi.    

 

Żadna z nich nie jest bezpieczna. Jeśli ktoś na nich bu-

duje swe szczęście, to buduje je na najbardziej niepew-

nym fundamencie. Przypuśćmy, że ktoś tak urządza ży-

cie, że swe szczęście uzależnia od posiadania pieniędzy. 



 

 

Lecz jakże łatwo może przyjść kryzys, a pieniądze stra-

cić swą wartość. Człowiek mądry buduje swe szczęście 

na tym, czego nie można stracić, co nie jest zależne od 

zmiennych kolei życia. 

Kto za swe bogactwo uważa rzeczy materialne, ten jest 

skazany na utratę swego bogactwa, ponieważ rzeczy nie 

są trwałe, nie trwają wiecznie.  

 

Żydzi znali określenie: bogactwo w niebie. Wiązano je 

zwłaszcza z dwoma czynnikami. 

1. Mówiono, że bogactwem w niebie stają się, czyny 

życzliwości dokonane przez człowieka na ziemi. Istnieje 

opowieść o królu Monobazie z Adiabene, który nawrócił 

się na judaizm. W czasie roku głodu Monobaz rozdał 

wszystkie swe bogactwa biednym. Jego bracia powie-

dzieli mu: „Twoi ojcowie gromadzili bogactwa, doda-

wali do tego, co zgromadzili ich przodkowie, a ty roz-

trwaniasz skarby swoje j ich”. Król odpowiedział: „Moi 

ojcowie gromadzili bogactwa tam gdzie panuje ramię 

ludzkie, ja gromadziłem bogactwa tam, gdzie ręka ludz-

ka nie rozciąga swej władzy. Moi ojcowie gromadzili 

bogactwa, które nie przyniosły procentu, ja gromadzę 

bogactwa, które przynoszą procent; moi ojcowie gro-

madzili bogactwa pod postacią pieniedzy, ja gromadzę 

bogactwa pod postacią dusz. Moi ojcowie gromadzili 

bogactwa dla innych, ja gromadzę dla siebie. Moi ojco-

wie gromadzili bogactwa w tym świecie, ja zgromadzi-

łem bogactwa dla przyszłego świata”. 

Jezus i rabini byli przekonani, że to, co się gromadzi 

samolubnie, oznacza właściwie stratę, lecz co się szczo-

drze rozdaje, zapewnia skarby w niebie. 

Kościół zawsze wierzył, że „co zachowujemy, to traci-

my, a co rozdajemy, to marny”. 

W momencie, gdy człowiek rozstaje się ze światem, to 

nie zabiera ze sobą ani srebra, ani złota, ani drogich ka-

mieni, lecz jedynie skarb Bożego Prawa i swe dobre 

czyny. Przysłowie hiszpańskie mówi: „Całun ma kie-

szeni”. Jedyną rzeczą, którą człowiek może zabrać z te-

go świata na drugą stronę jest on sam. Im jest lepszy, 

tym większy ma skarb w niebie. 

 

2. Jezus kończy ten fragment stwierdzeniem iż tam, 

gdzie jest skarb człowieka, tam też jest jego serce.  

Jeśli wszystko, co człowiek ceni i wokół czego obracają 

się jego myśli, znajduje się na ziemi, wówczas wszelkie 

jego zainteresowania są związane z ziemią, nie interesu-

je go przyszły świat.  

Jeśli w ciągu całego życia oczy danego człowieka są 

zwrócone ku wieczności, wówczas będzie on raczej ma-

ło cenił rzeczy ziemskie.  

Jeśli wszystko, co człowiek uważa za cenne, jest zwią-

zane z ziemią, wówczas będzie ją opuszczał z niechęcią 

i rozpaczą.  

Jeśli natomiast jego myśli krążyły zawsze wokół przy-

szłego świata, wówczas opuści doczesny świat z rado-

ścią, wiedząc, że wreszcie idzie do Boga.  
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Kiedyś dr Johnsonowi pokazywano wspaniały zamek i 

grunty do niego należące. Obejrzawszy wszystko zwrócił 

się do towarzyszących mu osób ze słowami: „To wszyst-

ko czyni śmierć bardzo niepożądaną i trudną”.  

Pan Jezus nigdy nie twierdził, że doczesny świat jest 

nieważny Zawsze jednak podkreślał, że jego ważność, 

znaczenie nie kryje się w nim samym, lecz w tym do 

czego zmierza. Ten świat nie jest celem życia, ale jed-

nym z jego etapów.  

Człowiek nie powinien nigdy tracić swego serca dla 

świata i dla rzeczy doczesnych, powinien mieć oczy 

zawsze zwrócone w kierunku ostatecznego celu. 

Amen.  


