
 

Być, czy mieć? 
Pan Jezus o właściwym stosunku do dóbr materialnych 
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Błogosławieni jesteście wy, ubodzy,  

albowiem do was należy królestwo Boże  
(Łk 6, 20). 

 
Natomiast biada wam, bogaczom,  
bo odebraliście już pociechę waszą  

(Łk 6, 24). 
 

Błogosławieni ubodzy w duchu,  
albowiem do nich należy królestwo niebieskie  

(Mt 5, 3). 
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A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał:  
«Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» 

Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry.  
A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?» 

Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij,  
nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę  

oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!»  
Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze 
brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, 

co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.  
Potem przyjdź i chodź za Mną!» Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł 
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Jezus zaś powiedział do swoich 

uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do 
królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi 

przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego»  
(Mt 19, 16-24).  
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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, 15-21).  
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Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał,  

a na swej duszy szkodę poniósł?  
(Mt 16, 26). 

 
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  
(Mt 6, 24).  
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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 dobrem 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, 9-13). 
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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  
(Mt 6, 19-21). 

 
Nie bój się, mała trzódko,  

gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. 
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę!  
Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją,  

skarb niewyczerpany w niebie,  
gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. 

Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze  
(Łk 12, 32-34).  
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Zadanie: 
1. Omów jeden z powyższych fragmentów  

zgodnie z metodą lektury duchowej lectio divina  
(lectio, meditatio, oratio, contemplatio, actio). 
2. Przedstaw syntezę nauczania Pana Jezusa  

na temat właściwego stosunku do dóbr materialnych. 
 
 

Dziękuję za uwagę! 
Króluj nam, Chryste! 

 


