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Wybór myśli do kazań pasyjnych 
 
Za nic mam cały świat, aż po krańce ziemi, za nic wszystkie królestwa doczesne. Wię-
cej sobie cenię śmierć w Chrystusie Jezusie, niż największe ziemskie królowanie. Szu-
kam tylko Tego, który dla nas umarł; pragnę tylko Tego, który dla nas zmartwych-
wstał.  

(Ignacy Antiocheński, List do Rzymian) 

 
Za cudzą śmierć swoją zapłacił Syn Boży. Na to bowiem przyszedł, aby umrzeć za 
grzeszników, sam będąc wolny od grzechów i najświętszy.  

(Tertulian, O wstydliwości) 

 
Liczne i wielkie są dobrodziejstwa Boże, które dla zbawienia naszego szczodrobliwa 
i hojna łaskawość Boga Ojca i Chrystusa świadczyła i świadczy ustawicznie. Dla ra-
towania nas i ożywienia Ojciec Syna posłał, aby mógł nas odnowić. Posłany Syn ze-
chciał stać się i nazywać Synem Człowieczym, aby nam udzielić godności synów Bo-
żych. Uniżył się, aby pogrążony w upadku lud podnieść: Zraniony został, aby nasze 
rany uleczyć. Sam usługiwał, aby sługi na wolność wyprowadzić, sam śmierć podjął, 
aby śmiertelnikom nieśmiertelności udzielić.  

(Cyprian, O dobrych uczynkach i jałmużnie) 

 
Chrystus Pan (...) nasze słabości uczynił swoimi. Na zasadzie miłości, jaką żywi do 
ludzi, za nas wszystkich zniósł bóle i dolegliwości. I nie to tylko spełnił ów Boży Bara-
nek, ale jeszcze za nas mękę i katusze podjął, na które nie On zasługiwał, lecz my 
z powodu mnóstwa popełnionych grzechów. On stał się sprawcą, że nam zostają od-
puszczone grzechy, ponieważ za nas poniósł i śmierć, i chłostę, i naigrawania, i znie-
wagi, choć myśmy na nie zasłużyli. Tymczasem Chrystus wszystko na siebie ściągnął 
i pognębienie, które nam się należało, na siebie sprowadził. Tym sposobem stał się ceną 
wykupu dla dusz naszych.  

(Euzebiusz z Cezarei, Dowodzenie ewangeliczne) 

 
Jeśli, bracie, weźmiesz Krzyż na pomoc, nie spotka cię nieszczęście i cios nie dotknie 
twego namiotu (Ps 90,10). Na jego widok pierzchają złe moce. Krzyż zniszczył bałwa-
ny, oświecił świat cały, rozproszył mroki i przywrócił światłość. Krzyż zgromadził 
ludy z zachodu i północy, od morza i wschodu i złączył je w miłości w jeden Kościół, 
w jednej wierze i w chrzcie jednym.  

(Efrem Syryjczyk, Mowa wielkanocna ku cza  Krzyża) 

 
[Jezus], Syn cieśli umiejętnie uczynił swój krzyż mostem ponad Szeolem [mieszkaniem 
śmierci], który połyka każdego, i przeniósł rodzaj ludzki ponad nim do mieszkania ży-
cia. Ponieważ to przez drzewo [w ogrodzie rajskim] rodzaj ludzki wpadł do Szeolu, tak 
też na drzewie [krzyża] dokonało się to, że przeszedł do miejsca życia. W ten sposób 
drzewo przyniosło nie tylko gorycz, lecz również słodycz. Tak, że my możemy się na-
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uczyć, że żadne ze stworzeń Boga nie może Mu się oprzeć. Chwała niech będzie Tobie, 
który położyłeś swój krzyż jako most nad śmiercią. Dzięki temu dusze mogą przejść 
z mieszkania śmierci do mieszkania życia.  

(Efrem Syryjczyk, Homilia o Naszym Panu 4) 

 
Krzyż jest zmartwychwstaniem umarłych i nadzieją chrześcijan. Krzyż podporą chro-
mych, pociechą ubogich. Krzyż wędzidłem bogatych i obaleniem pysznych. Krzyż 
triumfem nad złymi duchami i wychowawcą młodych. Krzyż zyskiem kupców, nadzie-
ją wątpiących, sterem płynących, przystanią dla pędzonych burzą, murem dla ob-
lężonych. Krzyż ojcem mądrych, doradcą sprawiedliwych, pociechą strapionych, stró-
żem małoletnich, głową mężów, wieńcem starców. Krzyż światłem tych, co siedzą 
w ciemności, ozdobą królów, mądrością prostaczków, wolnością niewolników, wiedzą 
nieuczonych. Krzyż treścią nauk proroków, towarzyszem apostołów, chlubą mę-
czenników, niewinnością dziewic, radością kapłanów. Krzyż fundamentem Kościoła, 
utwierdzeniem świata, końcem świątyń bożków, zgorszeniem Żydów (1 Kor 1,23). 
Krzyż siłą bezsilnych, lekarzem zdrowych, oczyszczeniem trędowatych, uzdrowieniem 
sparaliżowanych. Krzyż chlebem łaknących, źródłem pragnących, osłoną mnichów, 
odzieniem nagich. Tą świętą bronią rozdarł Chrystus pochłaniające wszystko królestwo 
śmierci, zatkał paszczę szatana. Na widok Krzyża śmierć zadrżała i opuściła wszyst-
kich, nad którymi panowała od stworzenia świata. Krzyżem uzbrojeni zdeptali aposto-
łowie siłę przeciwnika, wciągnęli w swe sieci narody i zgromadzili je dla jego kultu. 
Krzyżem jak pancerzem uzbrojeni męczennicy i Chrystusowi żołnierze odparli ciosy 
tyranów i głosili go odważnie. Ci, co go wzięli na siebie i noszą wyrzekając się wszyst-
kiego dla Chrystusa, żyją w radości wielkiej na pustyni, w górach, w jaskiniach i gro-
tach. O, niewypowiedziana dobroci Boża! Ileż błogosławieństw darował Bóg przez 
Krzyż ludzkiemu rodzajowi! Dzięki Mu za to, cześć i chwała po wszystkie wieki. 

(Efrem Syryjczyk, Mowa wielkanocna ku czci  Krzyża) 

 
Nie tak wielką była złość grzeszników, jak wielką była sprawiedliwość Tego, który dla 
nas umierał; nie tyle my zgrzeszyliśmy, ile On sprawiedliwie uczynił.  

(Cyryl Jerozolimski, Katecheza 13) 

 
Nie wstydźmy się wyznać Ukrzyżowanego! Ufnie czyńmy znak krzyża palcami na 
czole i na wszystkim: na chlebie, który spożywamy, na kielichu, który pijemy, przy 
wejściu i przy wyjściu, przed snem, kładąc się na spoczynek, przy wstawaniu, chodze-
niu i spoczynku! Jest on wielką obroną. Nie muszą za niego płacić ubodzy, trudzić się 
słabi. Od Boga jest nam dany jako łaska.  
Krzyż jest znakiem wierzących, postrachem szatanów. W krzyżu odnosi triumf nad 
nimi wierny, jeśli się nim znaczy z ufnością. Na widok krzyża przypominają sobie 
Ukrzyżowanego. Lękają się Tego, który smokowi starł głowę. Ceń tę pieczęć, a ponie-
waż jest darmo dana, czcij tym więcej Dobroczyńcę!  

(Cyryl Jerozolimski) 
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Stańmy się podobni do Chrystusa, ponieważ Chrystus stał się podobny do nas. Stańmy 
się przez Niego bogami, ponieważ On przez nas stał się człowiekiem! Przyjął na siebie 
to, co gorsze, by dać nam to co lepsze. Stał się żebrakiem, byśmy się wzbogacili Jego 
nędzą. Przybrał postać niewolnika, byśmy otrzymali wolność. Zstąpił na dół, byśmy 
byli wywyższeni. Pozwolił się kusić, byśmy zwyciężyli. Doznał zniewagi, byśmy byli 
uwielbieni; umarł, aby nas ocalić; wstąpił do nieba, aby pociągnąć do siebie tych, którzy 
leżą na ziemi, bo poraził ich grzech.  

(Grzegorz z Nazjanzu, Mowa 1 - Na święto Paschy) 

 
W jaki sposób miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia, jeśli nie przez mękę Pana na-
szego Jezusa Chrystusa? Pełną jest tedy ziemia miłosierdzia Pana, bo wszystkim jest 
dane odpuszczenie grzechów. (...) Jeśli kto nie wierzy w Chrystusa, to pozbawia się 
tego powszechnego dobrodziejstwa. Tak jak ktoś zamknąwszy okiennice, nie dopuszcza 
promieni słonecznych, to z tego nie wynika, że słońce nie dla wszystkich wzeszło, lecz 
że on się pozbawił tego ciepła.  

(Ambroży, Wykład Psalmu 118) 

 
Krzyż znakiem zwycięstwa przeciw szatanowi, krzyż mieczem przeciw grzechom, mie-
czem, którym Chrystus ugodził śmiertelnie węża. Krzyż jest wolą Ojca, chwałą Jedno-
rodzonego Syna, radością Ducha Świętego, ozdobą Aniołów, bezpieczeństwem Kościo-
ła, chlubą Pawła, obroną świętych, krzyż światłem całego świata.  

(Jan Chryzostom, Kazanie o cmentarzu i krzyżu) 

 
Pan nasz, Jezus Chrystus, wisi na krzyżu, a my obchodzimy święto, abyś poznał, że 
krzyż jest świętem i uroczystością duchową. Przedtem bowiem krzyż był nazwą kaźni, 
teraz zaś stał się przedmiotem czci; przedtem był znakiem potępienia, teraz jest funda-
mentem zbawienia. On to stał się dla nas przyczyną niezliczonych dóbr, on nas od 
błądzenia uwolnił, on siedzących w ciemności oświecił; On nas będących w wojnie 
z Bogiem, z Nim pojednał, obcych uczynił domownikami, oddalonych zbliżył; On jest 
stłumieniem wrogości, zabezpieczeniem pokoju, skarbem niezliczonych dóbr. Przez 
niego nie błądzimy więcej po pustyniach, poznaliśmy bowiem prawdziwą drogę; nie 
przebywamy więcej poza pałacem królewskim, znaleźliśmy bowiem bramę, i nie boimy 
się ognistych pocisków szatana, ujrzeliśmy źródło.  

(Jan Chryzostom) 

 
Przyczyną wszystkich chorób jest pycha, bo pycha jest głową wszystkich grzechów (...). 
Skąd nadmiar niegodziwości? Z powodu pychy. Ulecz pychę, a żadnej niegodziwości 
nie będzie. Aby więc przyczyna wszystkich chorób, to jest pycha, została uleczona, 
zstąpił i stał się pokornym Syn Boga. Dlaczego pysznisz się, człowiecze? Z powodu 
ciebie Bóg się upokorzył. Może się wstydzisz naśladować pokornego człowieka, to 
przynajmniej naśladuj pokornego Boga. Przybył Syn Boga w postaci człowieka i stał 
się pokornym. Masz nakazane, abyś był pokornym; nie masz nakazane, abyś z człowie-
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ka stał się zwierzęciem. Bóg stał się człowiekiem; ty, człowiecze, poznaj, iż jesteś tylko 
człowiekiem. Cała twoja pokora na tym polega, abyś poznał siebie.  

(Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana - homilia 25) 

 
Nawet przez samego jedynego Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, 
nie bylibyśmy wybawieni, gdyby nie był Bogiem. Bo gdy Adam został stworzony jako 
człowiek sprawiedliwy, pośrednika nie było potrzeba. Kiedy zaś rodzaj ludzki został 
przez grzechy tak bardzo od Boga oddzielony, przez Pośrednika, który sam jeden bez 
grzechu się narodził, żył i został zabity, potrzeba nam było pojednania z Bogiem, do-
prowadzonego aż do zmartwychwstania i życia wiecznego, aby pycha ludzka przez 
Boską pokorę była pokonana i uzdrowiona i by krnąbrny człowiek widział, jak daleko od 
Boga odstąpił, skoro przez Boskie Wcielenie z drogi odwołany, otrzymać musiał od 
Boga-Człowieka przykład posłuszeństwa.  

(Augustyn, Podręcznik dla Wawrzyńca) 

 
Znak Chrystusa i krzyż Chrystusowy to wielka rzecz. Dlatego tym, tak bezcennym 
znakiem należy oznaczyć coś wielkiego i cennego. Cóż bowiem pomoże, jeżeli złotym 
sygnetem wyciśniesz pieczęć, a pod nią ukryjesz butwiejące plewy? Cóż nam pomoże, 
jeżeli znak Chrystusa kładziemy na czole i na ustach, a wewnątrz duszy chowamy 
zbrodnie i grzechy? Kto bowiem źle myśli, źle mówi, źle czyni, i nie chce się poprawić, 
to gdy się żegna, grzech jego się nie zmniejsza, ale powiększa.  

(Cezary z Arles, Kazanie 13) 

 
Choć więc wszystkie dzieła Chrystusa były wielkie, boskie i godne podziwu na równi 
z Jego cudami, to jednak ponad wszystkie wznosi się Jego wspaniały Krzyż. Bo tylko 
właśnie Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył 
śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, 
udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował po-
wrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy 
Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami. Bo przecież to wszystko dokonało się 
dzięki Krzyżowi.  

(Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej) 

 
Otóż wszystko zawiera się w krzyżu i wszystko w tym się streszcza, aby umrzeć sa-
memu sobie: i nie masz innej drogi do żywota wiecznego i do prawdziwego wewnętrz-
nego pokoju, prócz drogi krzyża świętego i codziennego umartwiania. Idź, dokąd 
chcesz, i szukaj, czego chcesz, a nie znajdziesz ani na niebie wznioślejszego, ani na 
ziemi bezpieczniejszej drogi nad drogę krzyża świętego.  

(Tomasz a Kempis, O naśladowaniuChrystusa) 

 
Wiedz na pewno, że żywot twój powinien być ciągłym umieraniem sobie samemu. Im 
więcej kto umiera sam sobie, tym więcej żyje dla Boga. 

(Tomasz a Kempis, O naśladowaniuChrystusa) 
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Krzyż dźwigać, krzyż miłować, ciało umartwiać i poddawać duchowi; unikać zaszczy-
tów, chętnie obelgi znosić, sobą pogardzać i pragnąć pogardy, wszelkie przeciwności 
i szkody cierpliwie znosić, a żadnego szczęścia i pomyślności na tym świecie nie żądać, 
wszystko to nie jest po myśli ludzkiej.  

(Tomasz a Kempie, O naśladowaniuChrystusa) 

 
W milczeniu i spokojności doskonali się dusza pobożna i przenika skrytości Pisma Świętego.   

(Tomasz a Kempie, O naśladowaniuChrystusa) 

 
Miłość jest wielka, kiedy człowiek czyni dobro, dając ze swego; jeszcze większa, kiedy 
poświęca samego siebie dla dobra innych; największa, kiedy umiera za bliźniego.  

(Albert Wielki † 1280) 

 
Chrystus bowiem jest Bogiem i człowiekiem, tą osobą która nie zgrzeszyła, ani nie 
umiera, ani nie zostaje potępiona. Jego sprawiedliwości życia i zbawienia nic nie może 
przewyższyć, są one wieczne, wszechmocne. Powiadam tedy: taka osoba przyjmuje na 
siebie grzechy, śmierć, piekło oblubienicy, z powodu obrączki wiary ma je za wspólne; 
owszem, nawet poczytuje je za swoje własne. Odnosi się do nich tak, jak gdyby one do 
niej należały, jak gdyby to ona sama zgrzeszyła i musiała potem cierpieć, umrzeć, zstą-
pić do piekieł aby to wszystko przemóc. Lecz grzech, śmierć, piekło nie mogą Go po-
chłonąć, toteż musi być tak, że zostały one przez Niego pochłonięte w cudownym boju. 
Gdyż Jego sprawiedliwość jest wyższa od grzechów wszystkich, Jego życie jest po-
tężniejsze niż wszelka śmierć. Jego zbawienie bardziej niezwyciężone niż całe piekło.  

(ks. M. Luter) 

 
Naturą miłości jest służyć, a nie panować. Żaden człowiek nie jest aż tak zły, by nie 
było w nim nic dobrego. Jeśli Bóg obdarzy mnie dobrami, muszę służyć nimi bliźnie-
mu. Naszym bliźnim jest każdy, a przede wszystkim ten, kto potrzebuje naszej pomo-
cy. Chcesz wiedzieć, jak masz miłować bliźniego, to pomyśl, jak bardzo miłujesz siebie. 
Wtedy z pewnością będziesz marzył o tym, by i ciebie miłowano w biedzie i niebezpie-
czeństwach i nie szczędzono ci rad w potrzebie.  

(ks. M. Luter) 

 
Przeciwko jednym i drugim pozostali teologowie Wyznania augsburskiego jednomyśl-
nie nauczali, iż Chrystus jest naszą sprawiedliwością nie tylko według Boskiej natury, 
ani też nie tylko według ludzkiej natury, lecz według obu natur, zwłaszcza że (jako 
Bóg i człowiek) przez swoje doskonałe posłuszeństwo uwolnił nas od naszych grze-
chów, usprawiedliwił i zbawił. Przeto utrzymali, że sprawiedliwość wiary jest odpusz-
czeniem grzechów, pojednaniem z Bogiem i uznaniem za dzieci Boże, i to jedynie przez 
posłuszeństwo Chrystusa, które tylko przez wiarę, z samej łaski, jest poczytane 
wszystkim prawowiernym za sprawiedliwość, i w ten sposób sami są uwolnieni od 
wszelkiej niesprawiedliwości.  

(Formuła zgody) 
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Odnośnie do sprawiedliwości wiary przed Bogiem jednomyślnie wierzymy, nauczamy 
i wyznajemy (według streszczenia naszej chrześcijańskiej wiary i wyznania, które po-
wyżej przedstawiliśmy), że grzesznik jest usprawiedliwiony przed Bogiem, to znaczy, 
że jest uwolniony od wszystkich swoich grzechów i od wyroku zasłużonego potępienia, 
że jest przyjęty do grona dzieci Bożych i jest dziedzicem życia wiecznego, i to bez żad-
nej naszej zasługi i godności oraz bez jakichkolwiek przeszłych, teraźniejszych i przy-
szłych naszych uczynków, z wielkiej łaski, wyłącznie przez jedyną zasługę doskonałego 
posłuszeństwa i gorzkiej męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, którego posłuszeństwo jest nam poczytane za sprawiedliwość.  

(Formuła zgody) 

 

 

 

� 

 

Wybór myśli do kazań adwentowych 
 
Słowo Boga stało się człowiekiem. Ten, który jest Synem Boga, stał się Synem człowie-
ka, aby człowiek zjednoczony ze Słowem i przybrany, stał się dzieckiem Boga. 

 ( Ireneusz, Przeciw herezjom) 

 
Gdyby nie było niebieskiego i błogosławionego narodzenia Zbawiciela, gdyby ono nie 
miało nic boskiego i nie przekraczało ludzkiej natury, nigdy by Jego nauka nie przenik-
nęła całego świata.  

(Orygenes) 

 
Liczne i wielkie są dobrodziejstwa Boże, które dla zbawienia naszego szczodrobliwa 
i hojna łaskawość Boga Ojca i Chrystusa świadczyła i świadczy ustawicznie. Dla ra-
towania nas i ożywienia Ojciec Syna posłał, aby mógł nas odnowić. Posłany Syn ze-
chciał stać się i nazywać Synem Człowieczym, aby nam udzielić godności synów Bo-
żych. Uniżył się, aby pogrążony w upadku lud podnieść: Zraniony został, aby nasze 
rany uleczyć. Sam usługiwał, aby sługi na wolność wyprowadzić, sam śmierć podjął, 
aby śmiertelnikom nieśmiertelności udzielić.  

(Cyprian) 

 
Syn Boży stał się Synem Człowieczym, aby synowie człowieka, czyli Adama, stali się 
synami Bożymi. To samo Słowo zrodzone z Ojca na wysokościach w sposób niewypo-
wiedziany, nie do wyjaśnienia, nie do zrozumienia i wiecznie – rodzi się w czasie na 
niskościach z Bogarodzicy Dziewicy Maryi, aby ci, którzy pierwszy raz zostali zrodze-
ni na niskościach, zostali powtórnie zrodzeni na wysokościach, to jest z Boga. (...) Na-
zywa się Synem Człowieczym, aby ludzie mogli wołać do Ojca na niebiosach: Ojcze 
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nasz, który jesteś w niebie (Mt 7,9). On bowiem jest Synem Bożym wedle natury, my 
natomiast nimi jesteśmy poprzez łaskę.  

(Atanazy) 

 
Stał się cud wielki – na ziemię zstąpił Pan Wszechrzeczy. Bóg stał się człowiekiem – 
Odwieczny (Dn 7,9) stał się dzieckiem. Pan zrównał się ze sługami – ukorzył się Syn 
królewski. Najwyższy się uniżył – narodził się w naszej naturze. To, co było jej obce, 
wziął dla nas na siebie. Któż nie zauważy cudu w tym, że Bóg zstąpił na ziemię? Ko-
góż nie ogarnie podziw na widok, że Pan aniołów się narodził? Nie dociekaj, lecz wierz, 
iż tak jest prawdziwie!  

(Efrem Syryjczyk, Uroczystość Zwiastowania) 

 
Gdyby Chrystus, który prawdziwie jest Bogiem, nie przyjął natury ludzkiej, bylibyśmy 
pozbawieni zbawienia. Należy się Mu chwała jako Bogu, ale mamy też wierzyć w Jego 
Wcielenie. Nie wystarczy mówić o Jego człowieczeństwie bez bóstwa. Bez pożytku by-
łoby też wyznanie bóstwa, gdyby się wykluczyło człowieczeństwo. (Cyryl Jerozolimski) 
Albowiem to, co dotyczy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jest zarazem boskie i ludz-
kie. I tak, dwojakie jest Jego narodzenie: jedno z Boga, przed początkiem czasów; drugie 
z Dziewicy, gdy dopełniły się czasy. Dwojakie też i przyjście: pierwsze - ukryte, jak 
rosy na runo; drugie jawne, to, które nastąpi. Za pierwszym przyjściem został owinię-
ty w pieluszki i złożony w żłobie; za drugim oblecze się światłem jak szatą. Przyszedł 
i przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, ale przyjdzie raz jeszcze, pełen chwały, 
otoczony zastępami aniołów.  

(Cyryl Jerozolimski) 

 
Co za przedziwne połączenie! Ten, który jest (Syn Boży), zaczyna istnieć; stwórca staje 
się stworzony; niepojęty zostaje ujęty myślącą duszą, mieszczącą się w środku między 
bóstwem i przyziemnym ciałem. Wzbogacający drugich staje się żebrakiem, gdyż bierze 
na siebie żebractwo mojego ciała, abym ja się wzbogacił Jego boskością. Ten, który ma 
pełnię wszystkiego, zostaje ogołocony, gdyż na krótki czas pozbywa się swej chwały, 
abym ja miał udział w Jego pełności. Co to za bogactwo dobroci? Co to za misterium 
mnie dotyczące? Otrzymałem pierwej uczestnictwo w obrazie Bożym i nie ustrzegłem 
go; On przyjmuje uczestnictwo w moim ciele, aby i obraz ocalić, i ciało unieśmiertel-
nić. Wchodzi w drugą spółkę, o wiele dziwniejszą od poprzedniej: o ile wtedy udzielił 
nam tego, co lepsze, o tyle teraz przyjmuje uczestnictwo w tym, co gorsze. To jest bar-
dziej Boskie od poprzedniego; to jest wznioślejsze w oczach ludzi rozumnych.  

(Grzegorz z Nazjanzu) 

 
Ten, który innych wzbogaca, staje się ubogim. Przyjmuje ubóstwo mego ciała, abym 
dostąpił bogactwa Jego Bóstwa. Ten, który jest pełnią chwały, ogołocił samego siebie, 
na krótki czas wyzbył się swojej chwały, abym miał udział w Jego pełni.  

(Grzegorz z Nazjanzu) 
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Cóż więc było przyczyną zstąpienia Boga na takie niziny, że nawet w wierzącym może 
się zrodzić wątpliwość, czy rzeczywiście Bóg, istota niepojęta, niewyobrażalna i nie-
wypowiedziana, przewyższająca wszelką wspaniałość i wszelką wielkość, przyodział się 
nędzną powłoką ludzkiej natury, ograniczając przez to uniżenie także nieskończoną 
moc swoją? I na takie pytanie potrafimy dać odpowiedź nie uwłaczającą w niczym 
wielkości Boga. A więc dlaczego Bóg zechciał zrodzić się pośród ludzi? Gdybyś wykre-
ślił z naszego życia dobrodziejstwa, jakich nam Bóg udziela, nie znalazłbyś poza nimi 
prawie niczego, co mogłoby cię do poznania tegoż Boga doprowadzić. Wszak dobro-
czyńcę poznajemy tylko po otrzymywanych od niego dobrodziejstwach; z ich rodzaju 
wnioskujemy o naturze tego, który nam je świadczy. Jeśli zaś tą drogą stwierdziłeś, iż 
specjalną właściwością Boskiej natury jest miłość ku nam, ludziom, to tym samym 
poznałeś już podstawę i przyczynę zamieszkania Boga pośród ludzi. Przecież nasza 
chora natura potrzebowała lekarza; przecież człowiek, który upadł, potrzebował kogoś, 
kto by go podniósł; przecież ten, który utracił łączność z dobrem, potrzebował pośred-
nika, dopomagającego mu do nawiązania z powrotem owej łączności. Tęsknił za świa-
tłem ten, co błądził w ciemnościach, że brał ratunku jeniec, wybawienia więzień, wy-
zwolenia niewolnik. Czyżby to były zbyt błahe i drobne motywy, by skłonić Boga do 
zstąpienia na ziemię i nawiedzenia w charakterze lekarza, ludzkiej natury, gdy ród 
ludzki znajdował się w tak żałosnym i nędznym położeniu?  

(Grzegorz z Nyssy) 

 
Chrystus nie szuka miejsca w świątyni jerozolimskiej, gdzie błyszczały: złoto, klejnoty, 
jedwabie i srebro; nie, On nie rodzi się wśród złota i bogactwa, On rodzi się na słomie, 
tzn. w stajni, bo gdzie jest stajnia, tam jest słoma i gnój, On rodzi się pośród błota na-
szych grzechów. On rodzi się w stajni, aby podźwignąć tych, co leżą na gnoju (por. Ps 
113,7).  

(Hieronim) 

 
Łaska Boża nie mogła przejawić się w sposób łaskawszy inaczej jak w tym, że sam je-
dyny Syn Boży, zostając niezmienny w swojej istocie, przyjął postać człowieka i za 
pośrednictwem tego człowieka użyczył ludziom ducha swej miłości; a to w tym celu, by 
przez nią umożliwić im przebycie dalekiej drogi do siebie, by śmiertelnym ułatwić doj-
ście do Nieśmiertelnego, zmiennym dojście do Niezmiennego, bezsumiennym do Spra-
wiedliwego, nieszczęsnym do Szczęśliwego.  

(Augustyn) 

 
Nawet przez samego jedynego Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, 
nie bylibyśmy wybawieni, gdyby nie był Bogiem. Bo gdy Adam został stworzony jako 
człowiek sprawiedliwy, pośrednika nie było potrzeba. Kiedy zaś rodzaj ludzki został 
przez grzechy tak bardzo od Boga oddzielony, przez Pośrednika, który sam jeden bez 
grzechu się narodził, żył i został zabity, potrzeba nam było pojednania z Bogiem, do-
prowadzonego aż do zmartwychwstania i życia wiecznego, aby pycha ludzka przez 
Boską pokorę była pokonana i uzdrowiona i by krnąbrny człowiek widział, jak daleko od 
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Boga odstąpił, skoro przez Boskie Wcielenie z drogi odwołany, otrzymać musiał od 
Boga-Człowieka przykład posłuszeństwa.  

(Augustyn) 

 
Najmilsi bracia, to wielka tajemnica, wielka wskazówka boskiej miłości. Człowiek gar-
dząc Bogiem odszedł od Niego. Bóg, miłując człowieka, przyszedł do ludzi. Pan umiło-
wał bezbożnego, aby go uczynić sprawiedliwym. Umiłował chorego, aby go uzdrowić. 
Co mam więcej powiedzieć? (...) Natura, która, w pierwszym człowieku, czyli Adamie, 
skalała świat grzechem, w drugim człowieku, to jest w Chrystusie, oczyściła świat 
z grzechu.  

(Fulgencjusz z Ruspe) 

 
Chrystus, Słowo Boże, raz tylko narodził się w ciele, co było dowodem Jego dobroci 
i miłości ku ludziom; ale jest zawsze gotów narodzić się duchowo u tych, którzy tego 
pragną; w nich też wzrasta i kształtuje się, darząc ich na różny sposób swoją mocą.  

(Maksym Wyznawca) 

 
Już za ziemskiej pielgrzymki mamy przechodzić od śmierci do życia. Celem wszelkiej 
zmiany i zwrotu w życiu człowieka jest przestać być, czym się było, a zacząć być, czym 
się nie było. Nieobojętna to jednak rzecz, dla kogo się żyje i dla kogo umiera; jest bo-
wiem taka śmierć, co wiedzie do życia, jest też i takie życie, które sprowadza śmierć. 
I nie gdzie indziej, tylko tu, w przemijającej doczesności, jedno z dwojga człowiek sobie 
gotuje; od tego jak postępujemy zależy wieczna zapłata. Trzeba więc umrzeć szatanowi, 
a żyć Bogu; wziąć stanowczy rozbrat z wszelką nieprawością, aby powstać do życia 
sprawiedliwego.  

(Leon Wielki) 

 
Życie nasze podobne jest do płynącego po morzu, ten bowiem, kto pływa, niezależnie 
od tego, czy stoi, czy siedzi, czy leży, posuwa się naprzód, bo go wiezie z sobą okręt. 
Tak i my, czy czuwamy, czy śpimy, czy mówimy, czy milczymy, czy spoczywamy, czy 
chodzimy, czy chcemy, czy nie chcemy, z każdą chwilą, codziennie zdążamy ku końco-
wi. Gdy zatem nadejdzie dzień naszego końca, gdzie będziemy mieli to wszystko, czego 
teraz poszukujemy z tak wielką troskliwością i gromadzimy z taką zapobiegliwością? 
Nie należy więc gonić za zaszczytem, za majątkiem, który musimy opuścić. Lecz jeśli 
szukamy rzeczy dobrych, miłujmy to, co będziemy mieli bez końca; jeśli zaś obawiamy 
się złego, lękajmy się tego, co odrzuceni cierpią bez końca.  

(Grzegorz Wielki) 

 
I wy bądźcie gotowi, bo nie znacie godziny, w której przyjdzie Syn Człowieczy (Łk 12, 
40). Nie ma nic pewniejszego nad to, że przyjdzie, lecz też nie ma nic mniej pewnego 
jak to, kiedy przyjdzie. A jednak w małym stopniu nawet nie zależy od nas znajomość 
czasu i chwili, które Ojciec złożył w Jego mocy; nawet aniołom stojącym przed Jego 
tronem nie dane jest znać dnia owego i owej godziny. Jest więc rzeczą najpewniejsza,, 
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że przyjdzie na nas dzień nasz ostatni, lecz jest również rzeczą najmniej pewną kiedy, 
gdzie lub skąd on na nas przyjdzie. Jedno tylko wiemy, co już przed nami zostało po-
wiedziane: Dla starców jest on już we drzwiach, podczas gdy na młodzieńców dopiero 
się czai. Oby przynajmniej czuwali ci, którzy widzą śmierć już gotową do wejścia, 
a nawet już wchodzącą! A czy ona już częściowo nie weszła, skoro zajęła już niektóre 
obumarłe części ciała? A jednak w wielu na wpół umarłych widać ciągle, jak żyje pożą-
dliwość świata: członki sztywnieją, ale płonie skąpstwo; życie ma się ku końcowi, 
a rośnie ambicja. Nam zaś, którym – być może – wiek lub zdrowie wydają się obie-
cywać nieco dłuższe życie, śmierć – o ile tylko jesteśmy rozsądni ‒ powinna być na 
widoku tym więcej, im mniej pojawia się na widnokręgu, aby zaiste, dzień ów nie po-
jawił się jak złodziej w nocy (1 Tes 5,2) i nie powalił nas nieprzygotowanych i nie 
troszczących się; siedzi bowiem w zasadzce i tym bardziej trzeba się lękać, że nie można 
ani jej ujrzeć, ani się przed nią zabezpieczyć. Jedna jest tylko rzecz bezpieczna: nigdy 
nie czuć się bezpiecznym.  

(Guerric z Igny) 

 
Chrystus jest trwałą podstawą zbawienia i opoką wszystkich, którzy w Niego wierzą. 
Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest światłość. Jedynie przez Chrystusa Bóg jest naszym 
Ojcem i Bogiem. To, czego poskąpimy Chrystusowi, dziesięciokrotnie oddamy diabłu. 
Wierzyć ta znaczy stale i niezmiennie patrzeć na Chrystusa. Tylko w Chrystusie znaj-
dziesz pokój i pociechę w zwątpieniu. Nasze życie nie jest pobożnością, ale stawaniem 
się pobożnym, nie jest zdrowiem, ale zdrowieniem, nie jest spokojem, ale ćwiczeniem. 
Jeszcze nie jesteśmy, ale staniemy się. Serce jest małe, a zbawienie tak wielkie, że serce 
nie potrafi go ogarnąć. Jeśli serce twe jest pełne lęku, to Chrystus w nim jeszcze nie 
zmartwychwstał. Chciałbym, aby zawsze przepełniała mnie tylko ta jedna myśl: zmar-
twychwstanie jest moim udziałem! Nasze życie to przede wszystkim życie wśród 
śmierci, a jednak i wśród śmierci jest nadzieja na życie.  

(Ks. Marcin Luter) 

 
Kościoły nasze uczą o pokucie, że ci, co upadli po chrzcie; mogą dostąpić odpuszczenia 
grzechów w każdej chwili, gdy się nawrócą, i że Kościół powinien udzielać rozgrzesze-
nia nawróconym do pokuty. Pokuta zaś składa się właściwie z dwóch części: jedną jest 
skrucha, czyli bojaźń dręcząca sumienie świadomością grzechu, drugą - wiara, która się 
rodzi z ewangelii lub rozgrzeszenia i ufa, że grzechy są odpuszczone dla Chrystusa, 
która sumienie pociesza i uwalnia od bojaźni. Potem nastąpić powinny dobre uczynki, 
będące owocem pokuty.  

(Wyznanie augsburskie) 

 
Kościoły nasze uczą, że przy końcu świata Chrystus się zjawi, by odprawić sąd, i wskrze-
si wszystkich zmarłych: pobożnym i wybranym da żywot wieczny i radość wiekuistą, 
a bezbożników i diabłów potępi, by cierpieli bez końca.  

Wyznanie augsburskie) 
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Wierzymy, nauczamy i wyznajemy również, iż wiara jest środkiem i narzędziem, przez 
które przywłaszczamy sobie Chrystusa Zbawiciela, a w Chrystusie ową sprawiedli-
wość, która może ostać się przed sądem Bożym. Przez Chrystusa bowiem taka wiara 
jest nam poczytana za sprawiedliwość (Rz 4,5).  

(Formuła zgody)  

 
I zapewne ani skrucha, ani miłość, ani żadna inna cnota, lecz tylko wiara jest tym je-
dynym środkiem i narzędziem, przez które możemy otrzymać i przyjąć łaskę Bożą, 
zasługę Chrystusa i odpuszczenie grzechów, które są nam ofiarowane w obietnicy 
Ewangelii. Również słusznie się mówi, iż wierzący, którzy zostali usprawiedliwieni 
przez wiarę w Chrystusa, mieli w tym życiu wpierw poczytaną im sprawiedliwość z 
wiary, a następnie także rozpoczętą sprawiedliwość nowego posłuszeństwa oraz do-
brych uczynków. Lecz te dwa nie powinny być z sobą zmieszane ani jednocześnie 
wprowadzone do artykułu o usprawiedliwieniu przez wiarę przed Bogiem. Ponieważ 
owa w nas rozpoczęta sprawiedliwość i odnowienie w tym życiu z powodu ciała są 
niepełne i nieczyste, to dla własnej sprawiedliwości osoba nie może ostać się przed są-
dem Bożym. Lecz tylko sprawiedliwość posłuszeństwa, męki i śmierci Chrystusa (która 
jest poczytana wierze) może ostać się przed sądem Bożym. Jest więc tak, że tylko dla 
tego posłuszeństwa osoba (także po odnowieniu, gdy już wykonała wiele dobrych 
uczynków i już prowadzi uczciwe i nienaganne życie) podoba się Bogu, jest przyjęta i 
uznana za dziecię Boże i za dziedzica życia wiecznego.  

(Formuła zgody) 

 
 

� 

 

Ks. Marcin Luter o modlitwie 
 
Prosimy i napominamy dlatego najusilniej każdego, aby to wziął do serca i w żadnym 
razie nie gardził modlitwami. Dotychczas bowiem uczono w imieniu diabła w ten spo-
sób, iż nikt nie zważał na te sprawy; mniemano, że jest wystarczające, gdy się odpra-
wia modły jako takie, bez myśli o tym, czy Bóg tego słucha, czy nie. Jest to modlenie się 
na chybił trafił i hazardowe klepanie pacierzy, a zatem modlitwa próżna. Są także my-
śli, które nas prowadzą na bezdroża i odstraszają nas: Nie jestem dość święty ani god-
ny; gdybym był tak pobożny i święty, jak św. Piotr lub Paweł, wówczas bym się modlił. 
Odrzućmy tego rodzaju myśli, gdyż to samo przykazanie, które dotyczyło św. Pawła, 
tyczy się i mnie, a drugie przykazanie zostało dane tak samo z mojego, jak i z jego po-
wodu, tak iż nie może się on chwalić żadnym lepszym lub świętszym przykazaniem. 
Dlatego powinieneś mówić: Modlitwa moja, jaką zanoszę, jest równie droga, święta 
i Bogu miła, jak modły św. Pawła i najświętszych ludzi. A oto powód: Chętnie godzę 
się na to, iż jest on świętszy, co do osoby, lecz nie ze względu na przykazanie; Bóg bo-
wiem, słuchając modlitwy, nie baczy na osobę, lecz na Swoje Słowo i na posłuszeństwo. 
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Toteż moją modlitwę opieram na tym samym przykazaniu, na którym opierali swoje 
modlitwy wszyscy święci; ponadto proszę o to samo, o co oni zawsze proszą lub prosili.  
Jeśli nie chcesz prosić, zanim nie uznasz siebie za godnego i zdolnego do tego, to nigdy 
nie będziesz mógł prosić. Gdyż nasza modlitwa nie może opierać się na naszej godno-
ści, ale na nieodmiennej prawdzie Bożej obietnicy, a tam, gdzie opiera się ona na wła-
snej osobie, czy na czymś innym, jest fałszywa i zwodzisz samego siebie, choćby nawet 
od wielkich modłów serce twe skruszało i roniłbyś krwawe łzy. Gdyż prosimy dlatego, 
że nie jesteśmy godni prosić. Właśnie dlatego będziemy godni prosić i zostać wysłu-
chanymi, że wierzymy, że jesteśmy niegodni i ostatecznie pokładamy ufność tylko 
w wierności Boga. Dlatego przez całe swe życie wystrzegaj się myśli, że nie jesteś god-
ny i zdolny do proszenia i otrzymywania – stań się wolnym śmiałkiem, polegającym na 
prawdziwych i pewnych obietnicach twego łaskawego Boga   
 
Tam, gdzie jest chrześcijanin, tam w istocie jest Duch Święty, który nie czyni niczego 
innego oprócz modlitwy. Bo choć nie porusza On ustami i nie wypowiada słów, to 
jednak bez ustanku porusza się i bije serce (jak tętnice i serce cielesne) w westchnie-
niach: Ach, kochany Ojcze, oby Twe imię się święciło, przyszło twoje Królestwo, Twa 
wola się działa u nas i wszędzie itd. I im mocniej uderzą i natrą ciosy, pokusy i bieda, 
tym silniejsze są te westchnienia i prośby, także ustami, tak, że nie znajdziesz chrześci-
janina bez modlitwy, tak jak nie ma żywego człowieka bez pulsu, który nigdy nie usta-
je, uderza i bije sam z siebie, czy ów człowiek śpi, czy coś robi, nie dostrzegając tego.   
 
Brakuje wam czegoś? Śmiało, to jest dobra rada: wylewajcie wasze serca przed Nim, 
poskarżcie się bez wahania, nie ukrywajcie przed Nim niczego, co by to nie było, wy-
rzućcie przed Nim wszystko, tak jak przed dobrym przyjacielem otwórzcie całkiem 
wasze serca… On słucha chętnie i chętnie pomaga i radzi. Nie obawiajcie się też i nie 
sądźcie, że są one zbyt wielkie, albo jest ich zbyt dużo. Bez obawy, choćby to miał być 
pełen wór uchybień, wysypcie go przed Nim. On jest większy i może, a także chce, 
uczynić więcej niż ważą wasze przestępstwa. Nie pomniejszajcie Go, On nie jest czło-
wiekiem, którego można omamić wielością błagań i próśb. Im bardziej prosisz, tym 
chętniej ciebie słucha, wylej tylko wszystko szczerze, nie dawkuj po kropelce. Gdyż On 
wtedy też nie będzie ci dawał po kropelce, ale wyleje na ciebie strumienie.  
 
Zanim zaczniesz się modlić, przygotuj swe serce, byś nie kusił Boga. Czym bowiem, 
jak nie kuszeniem Boga, jest paplanina ust, gdy serce przebywa gdzie indziej. Nie 
można bowiem komuś przedstawić śmieszniejszego oszustwa niż oglądanie myśli, 
przebiegających przez zimne, rozproszone serce w czasie modlitwy. Modlitwa żąda 
całego serca – nie podzielonego i oddanego, bo tylko wtedy jest dobrą modlitwą. Do-
prawdy widać, że prawdziwy Mistrz ustanowił i nauczał modlitwy Ojczenasz. 
I niezmiernie żal, że modlitwa takiego Mistrza jest bezmyślnie klepana i paplana na 
całym świecie. Wielu zmawia być może kilka tysięcy razy w roku Ojczenasz, ale gdyby 
nawet modlili się tak tysiąc lat, to i tak nie zasmakowali by ani nie wymodlili z niej ani 
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jednej litery czy kropki. Wniosek: Ojczenasz jest największym męczennikiem na ziemi, 
gdyż każdy ją dręczy i jej nadużywa.  
 
Nie mów: Dziś nie jestem jeszcze gotów do modlitwy, muszę jeszcze trochę poczekać, 
zająć się w tym czasie czymś innym, aż będę bardziej gotowy. Ale przez to oddalasz się 
od niej, odkładając to o kolejne godziny, a nawet dni, tak, że w końcu musisz się temu 
z całą mocą przeciwstawić i zacząć się modlić, choć czujesz, że jesteś zupełnie niegoto-
wy. Gdyż jest tak, że jeśli jest się dziś niezdolnym do modlitwy, to jutro będzie jeszcze 
gorzej i przez takie przesuwanie nikt nie stał się do niej zdolnym. Jeśli nie uczysz się 
modlić, gdyż uznajesz się za niezdolnego do modlitwy i odczuwasz obciążenie, to nigdy 
się jej nie nauczysz. Bo gdy nadejdzie ten słodki moment, gdy powiesz: Hej, oto teraz 
jestem gotów, teraz będę się naprawdę modlił – to z pewnością stoi za tym diabeł, by 
uczynić z twej modlitwy grzech i zgorszenie. Dlatego właściwym sposobem, by być 
gotowym do modlitwy, to czuć się do niej niezdolnym i zanieść to Bogu. Wtedy 
z pewnością staniesz się do niej sposobniejszym, poczujesz ulgę i radość, z uporem 
pokonując ten ciężar i nie pozwalając, by grzech miał cię zwieść czy być przeszkodą, 
byś zatem nie sądził, że pozostaniesz w grzechach.  
 
Powiedziane jest: Wzywałem Pana. Tego wzywania musisz się nauczyć, usłyszeć je, 
a nie zamknąć się w sobie czy położyć się gdzieś na ławie, zwiesić głowę i gryźć się 
i zadręczać swymi myślami, martwić się i zastanawiać nad wyjściem i rozmyślać tylko 
nad tym, jak ci źle idzie, jak biednym i godnym pożałowania jesteś człowiekiem. Ależ 
rusz się, gnuśny szelmo! Padnij na kolana, wznieś oczy i dłonie ku niebu, zmów psalm 
albo Ojczenasz…, przedłóż Bogu ze łzami, w skargach i błaganiu swoją troskę. Bóg 
chce, byś Mu przedkładał swe troski, nie dźwigał ich na swych ramionach, siebie same-
go biczując, zadręczając i torturując, przez co z jednego nieszczęścia robisz dwa, 
a nawet dziesięć czy sto.  
 
Chrześcijanin bowiem jest uświęcony krwią Chrystusa i namaszczony Duchem Bo-
żym. Jeśli szczerze o coś prosi, szczególnie w niewypowiedzianych westchnieniach 
swego serca, to dla Boga brzmią one jak nie do zniesienia krzyk. Musi je usłyszeć 
i odpowiedzieć jak Mojżeszowi: Dlaczego wołasz do mnie? Mojżesz z powodu trosk 
i lęku nie mógł nawet wyszeptać słów, w tak wielkim był ucisku. I to westchnienie jego 
serca rozdzieliło Morze Czerwone, wysuszyło je i przeprowadziło przez nie dzieci Izra-
ela, utopiło też faraona z całą jego mocą. To wszystko i jeszcze wiele więcej może czynić 
i czyni szczere duchowe westchnienie.  
 
Diabeł dobrze wie, co czyni i co może modlitwa. Dlatego, jak tylko może i potrafi, prze-
szkadza i nie dopuszcza do niej. Dlatego winniśmy mieć w zwyczaju, byśmy, gdy 
przychodzi na nas trwoga i bieda, szybko padli na kolana i swą potrzebę przedłożyli 
Bogu, a pomoże nam. Gdyż jest to drogocenne lekarstwo, które z pewnością pomaga 
i nigdy nie zawiedzie, jeśli się tylko go używa.  
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� 

 

O modlitwie 
 
Kiedy się modlisz, ty mówisz do Boga. Kiedy czytasz Pismo święte, Bóg mówi do ciebie.  

 (Augustyn)  

 
Wierz, aby móc się modlić i módl się, aby nie zabrakło ci tej wiary, z którą się modlisz.  

(Augustyn)  

 
Boże zawsze niezmienny! Spraw, abym poznał siebie; spraw, abym poznał Ciebie. – 
Oto moja modlitwa. (Augustyn) Słowa modlitwy są nam potrzebne, aby przypomnieć 
sobie i uzmysłowić, o co powinniśmy prosić. Nie sądźmy zatem, że pouczymy nimi 
Pana lub nakłonimy do spełnienia naszej woli.  

(Augustyn)  

 
Tak więc jeślibyś zechciał zbadać wszystkie modlitwy znajdujące się w Piśmie świętym, 
sądzę, że nie znalazłbyś niczego, co nie mieściłoby się i nie było podane w Modlitwie 
Pańskiej. Toteż można w modlitwie posługiwać się różnymi słowami, prosząc o te same 
dary, ale nie można prosić o inne.  

(Augustyn)  

 
Bracia, mamy się zachęcać do modlitwy: my i wy. Nie mamy bowiem innej nadziei 
wśród wielu nieszczęść tego świata, jak w kołataniu na modlitwie, jak w silnej wierze 
zawartej w sercu, bo nie da tobie twój Ojciec tego, o czym wie, że ci nie służy. Ty 
wiesz, czego pragniesz, On natomiast wie, czego ci potrzeba. Wiedz, że jesteś pod opie-
ką Lekarza i że jesteś chory, co zresztą jest prawdą. Bo całe nasze życie jest chorobą, 
a długie życie nie jest niczym innym jak długą chorobą. Wiedz więc, że ten, co choruje, 
poddany jest lekarzowi. Miałbyś ochotę prosić lekarza, aby ci pozwolił na świeże owoce 
lub napicie się kielicha wina? Nikt ci nie przeszkadza prosić: może ci nie zaszkodzi, lub 
nawet, wręcz przeciwnie, przyda się. Nie wahaj się prosić: proś i nie zwlekaj, ale nie 
martw się, jeśli nie otrzymasz. Jeśli tak się ma sprawa z lekarzem twego ciała, to o ileż 
bardziej z Bogiem-Lekarzem, Stworzycielem, Odnowicielem ciał i duszy.  

(Augustyn)  

 
Próżna jest modlitwa, gdzie postępowanie jest zdrożne.  

(Grzegorz Wielki)  

 
Ilekroć prosimy Boga, a nie otrzymujemy, dzieje się to przez to, że albo prosimy o to, co 
nie jest pomocne naszemu zbawieniu i dlatego Ojciec miłosierny świadczy nam dobro-
dziejstwo odmawiając nam tego, o co niesłusznie prosimy, co się właśnie przydarzyło 
apostołowi Pawłowi, któremu na trzykrotną prośbę odpowiedziano: Wystarczy ci łaska 
moja, gdyż moc w słabości się doskonali (2 Kor 12,9). Albo też prosimy o rzeczy poży-
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teczne i odnoszące się do prawdziwego zbawienia, ale z powodu naszego złego życia nie 
możemy być wysłuchani przez sprawiedliwego Sędziego.  

(Beda)   

 
Zanim jeszcze dzieci odczują złą skłonność, nauczcie ich trzeźwości, czujności, gorli-
wości w modlitwie; przyzwyczajajcie je czynić znak krzyża przed każdym czynem.  

(Jan Chryzostom)   

 
Modlitwa... potrafi odwołać dusze zmarłych z drogi śmierci, słabym przywracać siły, 
chorych uzdrawiać, uwalniać opętanych, otwierać drzwi więzienia, rozwiązywać więzy 
niewinnych. Modlitwa gładzi winy, odpędza pokusy, gasi prześladowania, pociesza 
smutnych, raduje wielkodusznych, prowadzi podróżnych, łagodzi fale, przeszkadza 
zabójcom, żywi ubogich, rządzi bogatymi, podnosi upadłych, podtrzymuje chwiejnych, 
daje moc stojącym. Modlitwa jest murem wiary, bronią i tarczą przed nieprzyjacielem. 
Nigdy zatem nie wychodźmy nieuzbrojeni. Nie zapominajmy o powstaniu za dnia 
i o czuwaniu w nocy. Pod bronią modlitwy strzeżmy znaku naszego wodza i na modli-
twie oczekujmy trąby anioła. Modlą się też wszyscy aniołowie, modli się wszelkie stwo-
rzenie. (...) Cóż można więcej powiedzieć o modlitwie? Chyba to, że sam Pan się mo-
dlił. Jemu cześć i chwała na wieki.  

(Tertulian)  

 
Nie ma nic cudowniejszego jak wyciszyć swoje zmysły, zapomnieć o swoim ciele i o świe-
cie, wejść w siebie i rozmawiać z sobą samym i z Bogiem, z dala od rzeczy materialnych  

(Grzegorz z Nazjanzu)  

 
Jednym z błogosławieństw, które przynosi ze sobą modlitwa w ciszy dla usługi Sło-
wem, jest to coś, co trudno wprost określić słowami, a czego niczym nie można zastąpić 
– uświęcenie, które otrzymujemy od Ducha Bożego Świętego... Jeśli moc, którą mamy 
w sobie, nie pochodzi od Pana Zastępów, to jesteśmy oszustami, jako że otrzymać ją 
można tylko i wyłącznie przez modlitwę. Trwajmy więc wytrwale, w pełnym skupie-
niu, w gorących modlitwach. Pozostawcie wasze runo na polu modlitwy tak długo, aż 
będzie pełne niebiańskiej rosy.  

(C. H. Spurgeon)  

 
Główną przyczyną mojej duchowej słabości i bezowocności jest jakaś niechęć do modle-
nia się. Mogę całym sercem pisać, czytać, lub rozmawiać – ale modlitwa jest bardziej 
uduchowionym zajęciem od jakiegokolwiek z poprzednio wymienionych, a im więcej 
uduchowiona jest jakaś praca, tym bardziej ma tendencję od niej stronić moje cielesne 
serce. Oto trzy rzeczy, które nigdy nie zaznają rozczarowania: modlitwa, cierpliwość 
i wiara. Już od dawna zdawałem sobie sprawę z tego, że jeślibym miał zostać kaznodzieją, 
to uczynić mnie nim mogą tylko wiara i modlitwa. Dlatego też ilekroć mogę serce nakło-
nić do modlitwy w duchu swobody – wszystko inne jest rzeczą stosunkowo łatwą.  

(Ryszard Newton)  
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Czymże więc jest modlitwa? Jest czymś, co bardzo trudno wyrazić. Nawet więc, gdy 
będziemy już mówić o niej bardzo długo, wciąż powiedziane będzie niewiele. Spróbuj-
my jednak zacząć od czegoś całkiem prostego, bardzo oczywistego, czegoś, co jest tak 
wstępne w modlitwie, że najczęściej umyka uwadze. Modlić się znaczy otworzyć serce 
Bogu. By to zrozumieć sercem, a nie tylko głową, trzeba od razu zastanowić się nad 
dwiema rzeczami: nad sercem zasypanym i nad otwarciem serca.  

(Karl Rahner)  

 
Poznajmy wreszcie godność naszej modlitwy! Wyznając, że staliśmy się uczestnikami 
natury boskiej, wyznajemy także, że nasza modlitwa nie jest tylko modlitwą człowieka, 
człowieka w nas, lecz Ducha Boga, który w nas mieszka. Sami nawet nie wiemy, jak 
niesłychane rzeczy dzieją się w przepaści naszego serca, kiedy zaczynamy mówić – 
Ojcze nasz. Wydaje nam się to jeszcze może biedne i bezsilne, jałowe czy wręcz pre-
tensjonalne, możemy mieć wrażenie, że nawet ta odrobina serca, którą odkryliśmy 
w sobie, nie idzie za słowami. Lecz w rzeczywistości jest całkiem inaczej.  

(Karl Rahner)  

 
Trudno mówić: «Ojcze nasz», jeśli myślę, żyję i postępuję egoistycznie, a drugich 
w ogóle nie dostrzegam wokół siebie. Trudno mówić: «Który jesteś w niebie», jeżeli 
obchodzą mnie jedynie sprawy przyziemne i doraźne. Trudno mówić: «Przyjdź Króle-
stwo Twoje», jeżeli dążę tylko do sukcesów materialnych i nie widzę innego sensu ży-
cia. Trudno mówić: «Bądź wola Twoja», kiedy w ogóle nie interesuje mnie słowo Boga. 
Trudno mówić: «Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj», jeżeli obcy jest mi los 
ludzi biednych, głodujących i krzywdzonych. Trudno mówić: «Zbaw nas od złego», 
jeżeli sam nie czuję potrzeby zmagania się ze złem, winą, krzywdą, cierpieniem. Trud-
no wypowiadać: «Amen», gdy cała Modlitwa Pańska wydawała mi się zbędna, gdybym 
miał poczucie, że mogę w ogóle obyć się bez modlitwy.  

(Wacław Hryniewicz)  

 
Modlitwa opiera się na pojednaniu świata z Bogiem: prosimy o przyjęcie do tego po-
jednania i o udział w oddziaływaniu pojednania w świecie. Na tym polega nasza wol-
ność – wyraża ona to, że stoimy przed Bogiem i jesteśmy wezwani do wykonania prze-
znaczenia naszego życia. Fakt, że Jezus sam występuje przed Bogiem jako proszący, 
gdyż prosi o przebaczenie dla swoich wrogów (Łk 23,34), pokazuje, iż znosi On na 
swojej osobie pozbawione zbawienia oddzielenie ludzkości od Boga, pozwala, aby to 
oddzielenie się w Nim dokonało i w ten sposób je przezwycięża.  

(G. Sauter)  

 
Bóg, który pozwala się do siebie zwracać i wysłuchuje modlitwy, opuszcza swoje ukry-
cie i daje się człowiekowi w takiej mierze poznać, w jakiej chce, aby przemierzył on 
dalszy odcinek historii Boga z człowiekiem. Modlitwa nie jest jedynie wyrazem tego, że 
mamy do czynienia z rzeczywistością Boga, lecz w skardze, prośbie i uwielbieniu – 
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które w ciągu naszego życia nie mogą się wzajemnie znosić – pokazuje, jak widzimy 
siebie wobec Boga. ...Tak więc Bóg wkracza w nasze życie – które zawsze było przez 
niego utrzymywane – jednak wkracza tak, jak chce być przez nas postrzegany, 
w określony i nasze życie określający sposób.  

(G. Sauter)  

 
Modlitwa to chcieć tego, czego chce Bóg.  

(G. Sauter) 

 
 
 
 

� 

 
O sługach słowa Bożego  

 
Nie pasterzem, ale najemnikiem jest nazwany ten, kto pasie owce Pana kierując się nie 
głęboką miłością, lecz dla doczesnej zapłaty. Jest najemnikiem, kto wprawdzie zajmuje 
stanowisko pasterza, lecz dobra dusz nie szuka, ugania się za ziemskimi wygodami, 
cieszy się swoim pierwszeństwem, pasie się doczesnymi zyskami, raduje się okazywa-
nym mu przez ludzi szacunkiem. Taka bowiem jest zapłata, jaką najemnik otrzymuje 
za trud, jaki wkłada w pasterzowanie; tutaj otrzymuje czego szuka, ale później zostanie 
wykluczony od dziedzictwa, jakie czeka jego trzodę. Czy jednak jest pasterzem, czy 
najemnikiem, prawdziwie to można poznać dopiero wtedy, gdy owcom grozi niebezpie-
czeństwo.  

(Grzegorz Wielki) 

 
Cóż my, pasterze – czego bez bólu powiedzieć nie mogę – czynimy, jeśli otrzymujemy 
zapłatę, a jesteśmy nic nie wartymi robotnikami? Zapłatę od Kościoła świętego otrzy-
mujemy codziennie, a jednak wcale nie pracujemy dla wiecznego Kościoła głoszeniem 
kazań. Pomyślmy, na jaką zasługujemy karę, jeśli otrzymujemy zapłatę za nie wyko-
naną pracę? Otóż żyjemy z ofiar wierzących, a czy pracujemy dla ich dusz? Przyjmu-
jemy zapłatę, jaką wierni składają, aby otrzymać uwolnienie od grzechów, a czy jak 
należy występujemy przeciw ich grzechom czy to modlitwą czy kazaniami?  

(Grzegorz Wielki) 

 
Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem; jedno i drugie jest dobre, jeśli 
można sobie na to pozwolić równocześnie; jeżeli nie, to lepiej modlić się, niż czytać. Kto 
chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem, kiedy mo-
dlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi 
z nami.Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wie-
my, poznajemy z lektury, to zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez 
rozważanie.Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść: wyrabia zdolność 
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umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do 
umiłowania Boga.  

(Izydor z Sewilli) 

 
Wszelkie pismo przez Boga natchnione jest oczywiście i wielce pożyteczne (2 Tm 3,16). 
Dlatego rzeczą ze wszech miar chwalebną i dającą najwyższe duchowe korzyści będzie 
zgłębienie Ksiąg Świętych. Bo jak drzewo zasadzone u zbiegu wód (Ps 1,3), tak wzrasta 
dusza nawadniana Boskim Pismem i przynosi dojrzały owoc prawdziwej wiary, zdo-
biąc się wiecznie zielonym listowiem miłych Bogu uczynków. Albowiem Pismo Święte 
nakłania nas do zgodnego z cnotą postępowania, jak również do niezmąconej kontem-
placji. W nim znajdziemy zachętę do wszelkiego dobra, jak też ostrzeżenie przed wszel-
kim złem. A jeślibyśmy pragnęli nabyć wiedzę, to wiele się nauczymy. Przez pilność, 
trud oraz łaskę, którą Bóg daje, można wszystko osiągnąć. Bo kto prosi, otrzymuje, 
a kto szuka, znajdzie, i kto kołacze, temu otworzą.  

(Jan Damasceński).  

 
Nie waż się dawać komuś słowami nauk, których sam wpierw czynem nie wykonałeś..  

(Jan Kasjan)   

 
Dwie zaś niewątpliwie istnieją przyczyny, dla których nauka o rzeczach duchownych 
bywa bezskuteczną: albo uczący poleca, czego nie doświadczył, i pustym dźwiękiem .  

(Jan Kasjan) 

 
Uprawianie doskonałości w słowach jest łatwe, w czynach – trudne. Pierwsze nie do-
cierają do słuchaczy, drugie trafiają do nich(Izydor z Peluzjum)  Moc Słowa czyni 
także kapłana godnym czci i poważania, wybranym przez niezwykłe błogosławieństwo 
z licznej rzeszy.  

 (Grzegorz z Nyssy)   

 
Ktokolwiek czegoś naucza, musi również czynić to, czego naucza, bo tylko w ten sposób 
może ludzi skłonić do posłuszeństwa. Gdyby tego, co głosi, sam nie czynił, nie budziłby 
zaufania do swych nakazów. Do nadania nauce odpowiedniej siły pociągającej potrzeba 
dobrego przykładu, by nauczyciel mógł każdemu opornemu pokazać na samym sobie, iż 
nie ma słuszności gdy twierdzi, że wskazań nauki nie podobna wypełniać. Nauczanie 
ograniczające się do samych tylko słów, nie jest pełnym  nauczaniem; jest ono dopiero 
wtedy, gdy słowom towarzyszą czyny. 

 (Laktancjusz)  

 
Kto bliźniemu ma udzielać rady, sam winien okazywać się wobec innych jako niena-
ganny wzór dobrego postępowania, nauczania, nieskazitelności, stateczności, tak iżby 
mowa jego była zbawienna i bez zarzutu, rada pożyteczna, życie uczciwe, sposób my-
ślenia szlachetny. 

 (Ambroży)  



 19 

 
Składanie ofiar oznacza właściwie dziękowanie Bogu i uwielbianie Go za to, że jest 
naszym Bogiem, który według swej obietnicy chce nas wysłuchać, być z nami w niedoli 
i wyratować nas od śmierci. Gdyż to oznacza, że On jest naszym Bogiem i że Mu dzię-
kujemy za to, że aż dotąd troszczył się i zachowywał nas i nadal chce zachowywać, 
gdyby nawet dopuszczał na nas próby prawie ponad nasze siły. Właśnie w takim celu 
buduje się kościoły. Jeśli jednak brak w nich tych prawdziwych ofiar, to winno się je 
raczej nazywać stajniami czy chlewami, a nie ołtarzami czy kościołami. Gdyż jest usta-
nowione, by ludzie zbierali się w kościele, abyśmy tu ludzi nauczali i mówili im 
o Bogu, że jest naszym Bogiem, który dopuszcza do prób dla naszego dobra. To jest 
kazanie o wierze, o naszej cierpliwości, o Bożej łasce i o tym, jak On swoich prowadzi 
i nimi rządzi. Tam, gdzie takiej nauki się nie jest głosi, nie możesz uznać, że to jest 
kościół czy ołtarz.  

(ks. Marcin Luter) 

 
Jako teolodzy powinniśmy mówić o Bogu, ale jesteśmy ludźmi, jako tacy nie potrafimy 
mówić o Bogu, musimy być obydwu spraw świadomi, naszego powinniśmy i nie potra-
fimy i przez to oddać Bogu cześć.  

(Karol Barth)  

 
 


