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Dlaczego Chrystus obiecuje osiągnięcie Królestwa Niebieskiego tym, którzy cierpią 

prześladowanie? Czy w pochwale cierpienia nie drzemie postawa cierpiętnicza, za którą 

kryją się frustracje i problemy emocjonalne człowieka?  

 

Duchowość ośmiu błogosławieństw może obecnie wydawać się niektórym tak archaiczna i 

słabo powiązana z realiami dzisiejszego życia, że w pierwszym odruchu zostaje odrzucona.  

Człowiek za naiwne uznaje poddanie się najwyższej woli Boga, gdy wszyscy dokoła 

wmawiają mu, że jest samowystarczalny; przyzwolenie na chwilę smutku i refleksji, gdy jej 

efekty mogłyby być zbyt przygnębiające; zachowanie milczenia, gdy ktoś o nim źle mówi, i 

łagodne potraktowanie swego oszczercy, jeśli jest zbyt mocno przywiązany do swego dobrego 

imienia; walkę o sprawiedliwość, gdy może to przynieść doraźne szkody i żadnego widomego 

zysku; okazanie miłosierdzia tym, którzy na to w jego ocenie nie zasługują; pozytywne 

myślenie o tych, którzy źle postępują, mimo że wszyscy są dziećmi Bożymi; zachowanie 

spokoju, kiedy tak bardzo go brakuje. 

Jednak właśnie tego wszystkiego oczekuje od nas Chrystus. Jego osiem błogosławieństw 

to wielka nauka chrześcijańskiej etyki, tym bardziej przekonująca, że jej Autor urzeczywistniał 

ją na najwyższym poziomie własnym życiem na ziemi. Ósme błogosławieństwo jawi się nam 

jako korona wszystkich poprzednich: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,10). Dopełnia je kolejny 

werset z Pisma Świętego, z którego dowiadujemy się, że „błogosławieni jesteście, gdy wam 

urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie 

się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”. 



Jest to zapewne jedno z największych wyzwań dla chrześcijanina, a zarazem jedno z 

najtrudniejszych do zaakceptowania. Jezus mówi jasno, że najbardziej czytelnym znakiem bycia 

Jego uczniem jest właśnie prześladowanie. Spotykamy się z nim już u zarania dziejów Kościoła: 

dotyka apostołów, męczenników za wiarę, którzy nierzadko za cenę własnego życia pozostawali 

wierni Chrystusowi i wierze. 

Prześladowania na ziemi doświadczył sam Chrystus. Jego szczytem stał się krzyż. Także 

i dziś nie brak na ziemi ludzi, którzy tracą życie, okazując wierność Chrystusowi. Czyż nie 

cierpią dla Chrystusa i wraz z Nim wszyscy, którzy na co dzień są choćby wyśmiewani lub 

wprost prześladowani za zewnętrzne oznaki swej wiary i  religijności? Przecież dzieje się tak we 

współczesnej, cywilizowanej – jak sama o sobie mówi – Europie... Czy nie cierpią chrześcijanie, 

którzy narażeni są na drwiny, a mimo to ofiarnie wyznają Chrystusowe ideały, także te zawarte 

w Kazaniu na górze? 

Cierpienie i prześladowanie ze względu na wiarę i Ewangelię Chrystusa stanowią  część 

osobistego powołania każdego chrześcijanina. Zapowiedział to na początku już sam Chrystus: 

„Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15,20). Prześladowanie jest 

niezbędne, ponieważ stanowi swoisty probierz pełni naszego chrześcijaństwa: „Umiłowani! 

Temu żarowi, który pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was 

spotykało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień 

Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu Jego chwały. (…) Jeżeli zaś 

(ktoś z was) cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym 

imieniu” (1 P 4,12-16). Koniecznym warunkiem uwolnienia człowieka z niewoli zła jest żal za 

grzechy i oddanie siebie do całkowitej dyspozycji Stwórcy. Po grzechu pierworodnym „obraz i 

podobieństwo Boga” w człowieku (rozum, wolna wola oraz zdolność do miłości) zostały do tego 

stopnia zdeformowane, że człowiek o własnych siłach nie był w stanie pozwolić Bogu, aby Ten 

wyzwolił go z niewoli grzechu i śmierci. 

To zasadniczy powód, dla którego Bóg stał się prawdziwym człowiekiem, członkiem 

wspólnoty ludzkiej. Będąc prawdziwym Bogiem (w Bogu nie ma przeszłości i przyszłości, lecz 

ciągłe „teraz”), Jezus mógł z historii każdego człowieka wziąć na siebie całe zło i wynikające z 

niego cierpienie. 

Przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystus sprawił, że każde zjednoczone z 

Nim cierpienie staje się drogą zbawienia i dojrzewania do miłości, a więc ma nieskończoną wartość 

zbawczą. Jezus objawia nam również, że ile razy cierpienie spotyka człowieka, Bóg za każdym 

razem jest pierwszy, by nieść jego ciężar. 



To sam Zbawiciel jest obecny i cierpi w każdym z milionów istnień ludzkich żyjących w 

nędzy i poniżeniu, brutalnie wyzyskiwanych, umierających z głodu czy też jako ofiary tortur i 

terroryzmu. Tylko wzrokiem wiary można odkryć tę wstrząsającą rzeczywistość miłości Boga 

współcierpiącego z człowiekiem dla jego zbawienia. 

Patrząc z wiarą na krzyż Chrystusa, odkrywamy, że każde cierpienie, a szczególnie to 

najbardziej bezsensowne i niewinne, staje się drogą zbawienia, gdy cierpiący człowiek zjednoczy 

się z męką Chrystusa, bezgranicznie ufając i powierzając się Jego miłosierdziu. Wtedy człowiek 

odkrywa w swoim bólu wielki dar i łaskę, gdyż zdaje sobie sprawę, że współuczestniczy z 

Chrystusem w zbawieniu świata, i dostrzega w obecnych cierpieniach drogę prowadzącą do 

wiecznej radości w niebie: 

„Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też wspólnie z Nim mieć udział w chwale. Sądzę 

bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić” 

(Rz 8,17-18), 

„Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i 

radowali przy objawieniu się Jego chwały” (1 P 4,13), 

„Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku 

dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne” (2 Kor 4,17-18). 
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Pytania: 

1. Czy żyje duchowością i przesłaniem ośmiu błogosławieństw? 

2. Jak reaguje na niepowodzenia, przeciwności, nieprzychylne słowo? 

3. Czy modle się i wspieram prześladowanych za wiarę? 

 


