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Rozpoczęcie
Przywitanie, znak krzyża, modlitwa do Ducha Świętego, pieśń ku czci św. Ojca Pio.

Modlitwa SłoweM BożyM
Pomocą w modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym może być medytacja biblijna, której tekst 
znajduje się na końcu konspektu. Tekst medytacji można rozdać członkom grupy jakiś czas 
przed spotkaniem do osobistego rozważenia.
Każdy z uczestników ma przed sobą tekst Pisma Świętego: Mt 12, 22-37. Wybrana osoba odczy-
tuje uroczyście fragment Ewangelii. Następnie w modlitewnym skupieniu każdy może na głos 
jeszcze raz przeczytać jakieś wybrane zdanie, frazę z odczytanej perykopy, takie, które szczegól-
nie poruszyło jego serce. W ten sposób słowa Pisma Świętego rozbrzmiewają ponownie, urywa-
nymi zdaniami, poprzez osobiste zaangażowanie przenikając do serc wszystkich uczestników.
Gdy taki sposób modlitwy zostanie już dobrze przyjęty w Grupie, podczas kolejnych spotkań do 
czytanych zdań można dołączać krótkie wezwania uwielbienia, prośby, przeproszenia, ucząc się 
w ten sposób spontanicznej modlitwy rodzącej się ze słuchania słowa Bożego.
Prowadzący w odpowiednim momencie kończy modlitwę Słowem Bożym i przechodzi do ko-
lejnego punktu spotkania.

Katecheza
Po modlitwie słowami Pisma Świętego, które są głównym tekstem dotykającym tematu spotka-
nia, następuje katecheza. Zasadniczo wygłasza ją kapłan. Jeśli kapłan uzna, że w Grupie są od-
powiednie osoby, które mogłyby przygotować i wygłosić katechezę, może wcześniej powierzyć 
im to zadanie. Sam oczywiście jest obecny i czuwa nad wszystkim. Powierzanie przygotowania 
i wygłoszenia katechezy członkom Grupy może być istotnym i cennym elementem formacji, 
ożywiającym ich wiarę i  jeszcze bardziej pobudzającym do odkrywania swego miejsca w Ko-
ściele. Oczywiście wymaga ono nieustannego zaangażowania kapłana, który cały czas prowadzi 
taką osobę i rozeznaje owoce rodzące się w Grupie. Katecheza nie powinna trwać dłużej niż 20 
minut.
W przygotowaniu katechezy można posłużyć się tekstem poniższego rozważania, którego auto-
rem jest Roman Rusek OFMCap. 
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Przeszkody w uzyskaniu rozgrzeszenia
Wielu ludzi myśli, że Bóg im nie przebaczył, ponieważ ich grzechy były zbyt duże. 
Taki pogląd nie wchodzi w grę w przypadku osoby wierzącej, bowiem Boże miłosier-
dzie nie zna granic. Jednak, żeby spowiedź była ważna, trzeba spełnić pięć warun-
ków. Jeśli kapłan widzi, że penitent ich nie spełnia, nie może udzielić rozgrzeszenia, 
ponieważ wprowadziłby w błąd spowiadającego się i utwierdziłby go w grzechu. 
Istnieje kilka poważnych przeszkód w udzieleniu rozgrzeszenia.
1. Brak woli poprawy, naprawienia wyrządzonego zła i unikania okazji do grzechu.
Ten powód występuje wtedy, gdy penitent nie wyraża chęci zerwania z grzechem czy 
nałogiem (np. nie chce zrezygnować ze stosowania antykoncepcji czy z pozamałżeń-
skiego kontaktu cudzołożnego albo nie chce podjąć praktyki uczestnictwa w nie-
dzielnej mszy), a ponadto nie ma woli, by usunąć to, co prowadzi do grzechu. 
Na przykład osoby żyjące w związku niesakramentalnym nie mogą otrzymać roz-
grzeszenia, jeśli nie nastąpi zerwanie z grzechem. Natomiast otrzyma je osoba żyją-
ca samotnie po rozwodzie, gdy małżeństwa sakramentalnego nie da się już naprawić.
2. Brak żalu za grzechy lub serce zamknięte na napomnienia.
Brak żalu pozbawia sakrament pokuty sensu!
3. Niegasnąca nienawiść w sercu oraz brak chęci przebaczenia.
Nienawiść jest murem, który odgradza nas od Boga. Święty Jan pisze: „Każdy, kto 
nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie ży-
cia wiecznego” (1 J 3,15).
Podobnie jest z brakiem przebaczenia. W sakramencie pojednania Bóg przebacza 
nam zawsze. A czy my przebaczamy innym? Trzeba jednak rozróżnić zranienie, po-
łączone z pragnieniem przebaczenia, od radykalnej niechęci pojednania. Wielu z nas 
jest bardzo poranionych, dlatego trzeba konsultować się ze spowiednikiem i prosić 
Ducha Świętego o łaskę przebaczenia.
4. Brak przygotowania do spowiedzi.
Zdarza się, że penitent przychodzi do spowiedzi nieprzygotowany. Nie zrobił wcze-
śniej rachunku sumienia ani nie podjął żadnej modlitwy. W rezultacie podaje kilka 
grzechów, z reguły tych samych, co zwykle, zapomina o grzechach ciężkich… Spo-
wiednik zmuszony jest przeprowadzić z nim szczegółowy wywiad. Ważność takiej 
spowiedzi jest wysoce wątpliwa.
5. Zatajenie grzechu ciężkiego lub celowe umniejszanie winy.
Spowiedź jest świętokradzka, kiedy penitent zataja grzechy ciężkie, nie podaje ich 
liczby i okoliczności, przez co znacznie umniejsza ich wagę w oczach spowiednika.
6. Rozpacz lub wątpienie w łaskę przebaczenia.
Przeszkoda ta występuje wtedy, gdy penitent myśli, że jest zbyt wielkim grzeszni-
kiem i zamyka serce na Boże miłosierdzie. Przykładem ewangelicznym takiej posta-
wy jest Judasz Iskariota.  
Dla wątpiących w Boże miłosierdzie niech pomocą będą słowa Chrystusa skierowa-
ne do św. Faustyny: „Napisz: – Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym 
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grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma 
granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i uspra-
wiedliwia. Miłosierdziem Swoim ścigam grzeszników na wszystkich ich drogach 
i raduje się Serce Moje, gdy oni wracają do Mnie” (Dz 1728). 
7. Świadoma negacja lub wątpienie w prawdę wiary katolickiej.
Przypadek ten zachodzi wtedy, gdy na przykład penitent nie wierzy w odkupieńczą 
śmierć Jezusa, istnienie piekła, moc spowiedzi lub nie zgadza się z etyką katolicką 
(np. z nauką Kościoła na temat antykoncepcji czy czystości przedmałżeńskiej, roz-
wodów, in vitro). Jak Bóg ma przebaczyć człowiekowi, skoro ten czyni się mądrzej-
szym od Stwórcy i nie zauważa grzechu? 
8. Nieznajomość podstawowych prawd wiary i obowiązków stanu.
Nie wolno dać rozgrzeszenia, zwłaszcza jeśli niewiedza religijna wypływa z obojęt-
ności na zbawienie duszy. Czy człowiek nieznający dziesięciu przykazań lub przyka-
zań kościelnych może według nich żyć? Czy można dać rozgrzeszenie rodzicom, któ-
rzy przyzwalają córce np. na wspólne mieszkanie z chłopakiem bez ślubu?

dzielenie w GRUpach
Po wysłuchaniu katechezy następuje czas dzielenia. Jest to bardzo ważny moment spotkania 
formacyjnego. Pozwala on czynnie zaangażować się wszystkim członkom grupy, łączy treści 
poruszane na spotkaniu z codziennym życiem, jest czasem świadectwa, w którym tworzą się 
w grupie więzy oparte na wspólnym doświadczeniu wiary i spotkania z żywym Bogiem.
Aby dzielenie mogło spełnić swoją rolę, grupa w nim uczestnicząca nie może być zbyt liczna. 
Przyjmuje się, że nie powinna przekraczać ośmiu osób. Jeśli w spotkaniu bierze udział większa 
liczba uczestników, należy wcześniej pomyśleć o podziale na małe grupy i wyborze prowadzą-
cych dzielenie. Rolą prowadzącego jest rozpoczęcie i zakończenie tej części spotkania, stawianie 
pytań zachęcających do świadectwa, dbanie o to, by każdy z uczestników miał możność zabrania 
głosu. Kapłan również bierze czynny udział w dzieleniu, przyłączając się do jednej z grup.
Dobrze jest wcześniej ściśle wyznaczyć czas na tę czynność, jednakowy dla wszystkich małych 
grup, tak aby w miarę równocześnie zakończyć ten punkt spotkania. Dzielenie, w zależności od 
liczebności małych grup, powinno trwać od 30 do 45 minut.
Pytania do dzielenia w grupach:
• Czy mam skruchę w sercu, kiedy wybieram się do spowiedzi?
• Czy chcę się poprawić, prosząc o Bożą pomoc?
• Czy bardziej ufam Bożemu miłosierdziu niż własnej dokładności i poprawności?

zaKończenie
Po zakończonym dzieleniu Grupa znów spotyka się w  całości. Można przekazać niezbędne 
ogłoszenia i zakończyć spotkanie krótką modlitwą, np. dziesiątkiem różańca w intencjach Gru-
py oraz błogosławieństwem kapłana.
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Medytacja BiBlijna
Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że 
niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest to 
Syn Dawida? Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko przez Belzebuba, władcę złych du-
chów, wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo, wewnętrznie 
skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się. Jeśli szatan 
wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? I jeśli Ja 
przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni 
będą waszymi sędziami. Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie 
przyszło do was królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza, i sprzęt mu 
zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego ograbi. Kto nie jest ze 
Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. Dlatego powiadam wam: Każ-
dy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi 
nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu 
odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani 
w tym wieku, ani w przyszłym. Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest do-
bry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły; bo z owocu poznaje się drze-
wo. Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości 
serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek 
ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, 
które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz 
uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. (Mt 12,22-37)

«Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie» - mówi Jezus. Pan szabatu nam się ofiarowuje: albo 
Go przyjmiemy, albo skażemy na śmierć. Być z Nim, Synem, to być sobą. Nie być z Nim jest 
jednoznaczne ze swym zatraceniem, jest śmiercią, jest oderwaniem drzewa od korzeni.
Fragment ten ujawnia szczyt kryzysu między Jezusem i faryzeuszami. Skoro tylko uzdrowił śle-
pego i niemego opętanego, rzesza ludu wyraża zdumienie, podczas gdy faryzeusze oskarżają 
Go o współdziałanie z przywódcą demonów. Jezus odpowiada sześcioma stopniowanymi argu-
mentami: to absurd, by szatan występował przeciwko sobie; poza tym również Żydzi używają 
egzorcyzmów; fakt, że On wyrzuca złe duchy mocą Ducha, oznacza początek królestwa Bożego; 
ten jest silniejszy, kto pokonuje przeciwnika; bycie z Nim lub nie oznacza zbawienie lub zatra-
cenie człowieka; kto Go oskarża, zakłamuje prawdę i grzeszy przeciwko Duchowi; faryzeusze są 
złym drzewem, wydającym złe owoce: ich zakłamanie jest owocem złego serca – i będą sądzeni 
na podstawie ich słów.
Ślepy i niemy opętany jest obrazem faryzeuszy: nie dostrzegają rzeczywistości, lecz wytwory 
swojego złego serca; nie mówią prawdy, tylko wydobywają ze swoich serc kłamstwo. Nie są sy-
nami Abrahama, lecz węża, kłamcy i zabójcy od początku.
Ich grzech jest właśnie grzechem: jest oporem wobec prawdy. Jest to ów najcięższy grzech Ada-
ma. Tak jak on, nie słuchają Boga, ale w odróżnieniu od niego nie czynią tego przez pomyłkę. 
Są świadomi kłamstwa i bronią go, jak szatan, z powodu zaślepienia, które ich następnie zabija.
Tym zdemaskowaniem Jezus stara się wykazać im ślepotę, by ich nawrócić, tymczasem oni już 
postanowili zabić Pana szabatu. Ich grzech jest grzechem przeciwko Duchowi. Jest zatwardzia-
łością złych serc, które nie chcą uznać poznanej prawdy.
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Jezus przynosi sąd Boży. Być z Nim, to zbawienie. Kto jest Mu przeciwny, zabija Go. Ale temu, 
kto straci życie, Pan je oddaje. I właśnie na tym polega sąd Boga, który miłuje wszystkich bez 
zastrzeżeń. Kościół przyjmuje i głosi sąd Boży: Mesjasz, odrzucony i ukrzyżowany, otwiera ku 
wszystkim ramiona Boga. 
Rozważanie tekstu
w. 22: «Opętany, niewidomy i niemy». Człowiek ten przypomina dwa poprzednie cuda opisa-
ne przez św. Mateusza: uzdrowienie dwóch niewidomych i opętanego niemego (Mt 9,27-34). 
Owym ślepym-niemym my jesteśmy. Ślepi, gdyż jeszcze nie weszliśmy w światło prawdy o so-
bie i jesteśmy niezdolni komunikować się z innymi. Nie widzimy rzeczywistości, lecz nasze złe 
wyobrażenia, nie mówimy prawdy, tylko wypowiadamy własne lęki. Pan szabatu przyszedł nas 
uzdrowić, byśmy przejrzeli i przekazywali prawdę.
w. 23: «Czyż nie jest On Synem Dawida?». Rzesza ludu - jak w Mt 9,33 - otwiera się na cuda. 
Jednak pytanie zakłada nieprawdopodobną odpowiedź: „On”, skoro jest takim, nie może być 
Mesjaszem! Mesjasz powinien być inny! Pytanie Chrzciciela jest otwarte na każdą odpowiedź 
(Mt 11,2), lecz ta odpowiedź rzeszy ryzykuje zamknięcie się w uprzedzeniu przeciwko Synowi 
Człowieczemu. Jest to grzech do wybaczenia, w odróżnieniu od grzechu faryzeuszy, który jest 
grzechem przeciwko Duchowi (w. 32).
w. 24: «On może wyrzucać demony tylko dzięki mocy ich przywódcy Belzebuba». Faryzeusze 
powtarzają oskarżenie z Mt 9,34. Już przecież zadecydowali zabić Jezusa. Dlatego to, wbrew lo-
gice, negatywnie ustosunkowują się do dokonanego cudu.
Rzeczywistość jest taka, jaka jest. Człowiek, choć wyczuwa coś z prawdy, może zawsze myśleć 
to, co chce, nawet wbrew temu, co rozumie. To tajemnica serca ludzkiego! Grzechem przeciwko 
Duchowi jest używanie wolnej woli w celu zaprzeczenia prawdzie sprzecznej z rzekomymi inte-
resami. Kto nie chce odrzucić od siebie zła, odrzuca zrozumienie i czynienie dobra.
w. 25-26: «Każde królestwo skłócone staje się pustkowiem...». Jezus wykazuje absurdalność 
oskarżenia. Kto zaprzecza poznanej prawdzie, dochodzi do absurdalnych i sprzecznych inter-
pretacji. Tymczasem nawet szatan, choć jest Złym, nie jest głupi i nie występuje przeciwko sobie. 
Zło ma zadziwiającą spójność wewnętrzną, często silniejszą niż dobro. W rzeczywistości usiłuje 
zatwierdzać i przyjmować wszystko, bez poszanowania wolności i różnic (np. banki, totalitarne 
partie, mafia itp.).
w. 27: «czyją mocą wyrzucają je wasi synowie?». Sami faryzeusze szkodzą sobie, tłumacząc od-
wrotnie ten sam czyn, ponieważ został wykonany przez „nich”. Jest to wyraźny dowód uprze-
dzenia wobec Jezusa.
w. 28: «A  jeżeli Ja wyrzucam demony mocą Ducha Bożego...». Jezus wypędza demony mocą 
Ducha otrzymanego podczas chrztu, który Go zawiódł na pustynię (Mt 4,1), by spotkał szatana 
i  go pokonał. Jezus rozpoczyna i  rozpowszechnia królestwo Boże. Jego obecność demaskuje 
diabelstwo gdziekolwiek się kryje. Teraz kryje się w sercach faryzeuszy. Ich opór prawdzie jest 
szatański. Jezus odwraca zarzuty swoich oskarżycieli. On skutecznie wypędza demony, podczas 
gdy oni są przez nich opanowani.
w. 29: «czy może ktoś wejść do domu kogoś silnego...». Demon jest tak silny, że może zamiesz-
kać w człowieku, czyniąc go swoim niewolnikiem. Teraz przyszedł silniejszy, który go pokonuje 
i wyrywa mu jego ofiarę.
w. 30: «Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie». „Szczęśliwy jest ten, kto we Mnie nie wątpi” 
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(Mt 11,6)! Być z Nim, z Synem, jest jednoznaczne z przyjęciem Ojca i uznaniem swojej tożsa-
mości. Nie być z Nim to pozostawać w mocy przeciwnika, przeciwko sobie, przeciw Synowi, 
przeciw Ojcu i przeciwko wszystkim. To trwać w stanie ślepoty i niemoty, to wydać się na łup 
własnych lęków i ograniczeń, w mrokach i samotności jaką ma ten, kto nie zawierzył nikomu.
«A kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza». Jezus przyszedł zebrać zagubione owce Izraela. W Nim, 
Synu, urzeczywistnia się jedność sióstr i braci. Poza Nim jesteśmy w rozproszeniu, wystawieni 
na łup tego, kto rozprasza.
w. 31: «Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone». Jakakolwiek czynność czy złe słowo są 
przedmiotem Bożego przebaczenia.
«Jednak bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone». Jest to grzech popełniany 
przez tych, którzy oskarżają Jezusa o wypędzanie demonów mocą ich przywódcy. Nie uznają oni 
poznanej prawdy, występują świadomie przeciwko Duchowi, który jest życiem. Jest to grzech 
Ananiasza i  Safiry, powodujący śmierć (Dz 5,3.9). Diabeł od początku świadomie zakłamuje 
prawdę, by zwieść i zabić! Kłamstwo świadome jest kłamstwem „diabelskim”. Nie może być wy-
baczone. Może być tylko spalone. Trzeba się nawrócić, by otrzymać przebaczenie. Chirurg nie 
„przebacza rakowi”, lecz go bezlitośnie wycina. Jezus tymi słowami chce usunąć z naszego serca 
diabelskie nasienie, które przeszkadza nam przyjąć Ducha, prawdę i życie nasze. Uda Mu się 
tego dokonać na krzyżu, właśnie tam, gdzie zło osiągnie swoją szczytową moc.
Grzeszę przeciwko Duchowi kiedy wiem, że nie mam racji, a nie chcę tego uznać, albo wtedy, 
gdy zamiast kwestionować, zamykam się w postawie obronnej i atakuję. Straszliwsza jest jednak 
rzekoma „dobra wiara”. Gdy ją uznaję, już jestem w złej wierze. Tylko ktoś inny może przyjmo-
wać mnie - ze względu na moją ignorancję lub głupotę - w dobrej wierze, ale nie ja. „Uznanie, 
że jest się w złej wierze” to wielki dar. Jest to głos Boga, który wzywa do uwolnienia się. Grzeszę 
przeciwko Duchowi również wtedy, gdy chcę mieć rację za wszelką cenę, nawet za cenę prawdy.
Czytając różne dzienniki, możemy uświadomić sobie skalę rozprzestrzeniania się tego grzechu! 
Jednak prasa jest tylko jednym z przykładów rzeczywistości o wiele większej, w której my wszy-
scy znajdujemy swoje odbicie.
Grzech przeciwko Duchowi jest pychą, która nie uznaje własnej głupoty i nie uznaje innej praw-
dy, jak tylko wygodę własnej pewności.
w. 32: «Jeśli ktoś powie coś przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, 
kto by mówił przeciw Duchowi...». Syn Człowieczy w swoim ciele jest zgorszeniem (Mt 11,6). 
Kto Go odrzuca, odrzuca dar Boży, jednak może uzyskać przebaczenie, ponieważ nie jest to 
oczywiste, że Ukrzyżowany jest chwałą Boga. Kto natomiast po Zmartwychwstaniu i zesłaniu 
daru Ducha odrzuca poznaną prawdę, odrzuca Ducha.
Światło i  prawda nie mogą współistnieć z  rozpoznanym kłamstwem. Albo się nawróci, albo 
będzie płonąć razem ze złem.
w. 33: «Zauważcie, że jeśli drzewo jest dobre...» (Mt 7,16-20). Owoc tkwi na drzewie, jak słowo 
w sercu. Ze złego serca wychodzi złe słowo i to, co z niego wynika: „To zaś, co z ust wychodzi, 
wypływa z serca. To właśnie plami człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, 
cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa” (Mt 15,18n). Gorszym 
złem jest zakłamywanie prawdy, którą zawsze słyszymy w sercu.
w. 34: «Potomstwo żmijowe» (por Mt 3,7). Każdy się rodzi ze słowa, którego słucha. Jeśli słucha 
słowa Bożego, jest dzieckiem Bożym, jak był nim Abraham, ojciec wiary. Jeśli jest to słowo węża, 
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człowiek – jak Adam po popełnieniu grzechu – staje się dzieckiem mistrza nieufności, kłamcy 
i zabójcy od początku.
w. 35: «Dobry człowiek wyjmuje z dobrego skarbca to, co dobre...» (Mt 13,52). Każdy patrzy 
swoimi oczyma, co więcej, swoim sercem. Jest to jego skarbiec. Dobre serce daje dobre wytłu-
maczenie, złe natomiast – złą interpretację. Jezus demaskuje zło naszego serca, by je spalić.
w. 36: «z każdego niepotrzebnie wypowiedzianego słowa...». Dla człowieka słowo nie jest wszyst-
kim, ale wszystko jest dla niego słowem. Przekazuje ono prawdę, oferuje wspólność, rodzi ra-
dość i życie. Ale słowo węża wyraża kłamstwo, powoduje osamotnienie, rodzi smutek i śmierć. 
Wielka jest moc słowa: rodzi człowieka na własny obraz i podobieństwo – dziecko Boże lub 
szatana, w prawdzie, która uwalnia, albo w kłamstwie, które zabija.
w. 37: «na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony/potępiony». Nasze słowa sądzą 
nas: przysądzają nas sądem Bożym, który usprawiedliwia, jeśli są z nim zgodne, w przeciwnym 
razie odłączają nas od niego i prowadzą w nicość.
Słowo tego, kto się sam usprawiedliwia, zasądza go, a kto się osądzi i nawraca, tego usprawie-
dliwia.
Słowa prawdziwe, w których „tak” jest „tak”, a „nie” jest „nie” (Mt 5,37), zbawiają nas. „Tak” 
niebędące „tak” i „nie” niebędące „nie” pochodzą od Złego i nas potępiają.
Zbawia mnie mówienie: „Tak, to prawda, jestem zakłamany. Nie, nie ma we mnie prawdy. Na-
wrócę się”. Widząc w swoim oku belkę (Mt 7,3), jestem ocalony. Nie osądzam już nikogo i uzna-
ję, że miłosierdzie Boże jest dla wszystkich.

Na podstawie książki: Silvano Fausti, „Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Mateusza” 
opracował Tomasz Duszyc OFMCap


