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Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie  
dla sprawiedliwości… 

Wojciech Jędrzejewski 

  

Tym, którzy cierpią niesprawiedliwie jako ludzie niewinni, obiecane jest szczęście: udział w ta-
jemnicy Królestwa. Jedną z pułapek duchowego życia jest podszywanie się pod to błogosławień-
stwo, aby usprawiedliwiać własne religijne dziwactwa lub najzwyczajniejsze w świecie ułomności 
i błędy. Człowiek wierzący lub grupa osób związana z Kościołem może w ten sposób dumnie pod-
nosić głowę w każdej sytuacji dezaprobaty lub krytycznych uwag pod swoim adresem. Klasycz-
nym przykładem jest nastolatek, który zaangażował się w jakiś ruch kościelny: zarzut, że wskutek 
nowej przynależności zdystansował się od rówieśników i zaniedbuje szkołę, traktuje jako prześla-
dowanie za wiarę. 
Pierwszym postulatem płynącym z ósmego błogosławieństwa dla nas, Kościoła w Polsce, jest 
uczciwe przyznawanie się do błędów, jeśli je nam ktoś — niekiedy brutalnie — stawia pod nos. 
Niechby ta uczciwość dokonywała się przynajmniej na poziomie wewnętrznych kościelnych roz-
mów, jeśli wahamy się to wyznawać publicznie. Taka postawa jest konieczna, abyśmy nie zasła-
niali błogosławieństwem naszych niesprawiedliwości, za które cierpimy słusznie.  
Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny 
Jednym z najgłębszych powodów prześladowań jest podświadoma zazdrość. Budzi się ona wobec 
człowieka, który podjął w swoim życiu ważne decyzje i stara się im pozostać wierny. Odważył się 
zaryzykować zaangażowanie po stronie dobra. Opowiedział się za nim. Taka postawa rodzi zawiść 
zwłaszcza u tych osób, których życie nie nabrało swojego ciężaru przez jednoznaczne opowiedze-
nie się po stronie istotnych wartości.  
Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam 
łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem 
Pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodob-
ne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczysto-
ści. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem. Zobaczmyż, czy prawdziwe są 
jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się 
za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i do-
świadczyć jego cierpliwości. (Mdr 2, 12–19) 

Tekst Księgi Mądrości mówi o chęci wypróbowania sprawiedliwego, przetestowania jego cnót. 
Eksperyment zostaje podjęty w imię podejrzenia, że owa sprawiedliwość jest grą pozorów, uda-
waniem, a jej ukrytym celem — chęć wywyższenia się nad innych. Niemożliwe, żeby tak żyć na-
prawdę, bez zakamuflowanych, plugawych intencji! 
Tam, gdzie pojawia się płomyk, na jaw wychodzą rzeczy dotąd ukryte. Trzeba zgasić niepokojące 
światło, które udowadnia, że jest możliwe to, co zostało uznane za nierealne: szlachetność, ofiar-
ność, nonkonformizm. Podejrzliwość, sceptycyzm, ironia, dyskredytowanie intencji — oto formy 
prześladowania, których doświadczają poszczególni chrześcijanie lub Kościół jako społeczność. 
Dlaczego jednak błogosławionymi są ci, których dotyka krzywdząca, deprecjonująca ocena ich 
sprawiedliwości? Mogą oni wziąć na siebie nieprawość bliźniego. W chwili, kiedy nie jesteśmy już 
świadkami dziejącego się zła, lecz dosięga nas ono jako ofiary, mamy szansę odkryć własne miej-
sce na krzyżu. To jest najpewniejsza i najkrótsza droga do wzięcia krzyża wraz z naszym Mistrzem.  
Święty Augustyn traktuje ostatnie błogosławieństwo jako najwznioślejsze — szczyt, ku któremu 
prowadzą wszystkie wcześniejsze (…). Błogosławieństwo Jezusa każe nam zastanowić się nad 
naturalnym odruchem, aby zawsze dementować fałszywe zarzuty, imputowane złe intencje. Ko-
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Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

 przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

 

Modlitwy uwolnienia  
wg. 5 kluczy Neala Lozano – 

zgłoszenia przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

nieczność obrony przed oczernieniem wydaje się nam zbyt oczywista. Nie powinno to stanowić 
normy. Każdorazowo, gdy doświadczamy prześladowań, musimy rozstrzygać, jak postąpić. Zabrać 
głos, czy zamilknąć. Jezus wobec Piłata nie odpowiada na zarzuty, wobec zaś faryzeuszy oskarża-
jących Go o konszachty z Belzebubem broni się, używając mocnych argumentów. Jest zatem 
sprawą sumienia każdego z nas, jak zachować się, gdy nasza sprawiedliwość zostaje poddana 
próbie. Czasem więcej zła przynosi zażarta polemika czy uporczywe drążenie sprawy niż milcze-
nie. Kiedy indziej niezabieranie głosu oznaczałoby współudział w złu i przyczynienie się do zgor-
szenia. Ósme błogosławieństwo zadaje nam trud mądrego i wnikliwego rozstrzygania, co zrobić 
z doznaną niesprawiedliwością (…). 
Błogosławieni, którzy każde dziejące się zło traktują jako swoją własność. Błogosławieni, których 
ubodło ono bezpośrednio i osobiście. Ci wiedzą, że trzeba je odkupić przez miłość, a nie tylko 
o nim mówić jako własności bliźnich. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawie-
dliwości, a nie zadają cierpienia innym w imię urojonej własnej sprawiedliwości. 
 
  

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – J 1, 45-51 Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu 

− czw. – Mt 24, 42-51 Wezwanie do czujności 

− pt .– J 2, 1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej 

− sob. – Mt 25, 14-30 Przypowieść o talentach 

− niedz. – Łk 14, 1.7-14 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony 

− pn. – Mk 6, 17-29 Ścięcie Jana Chrzciciela 

− wt. – Łk 4, 31-37 Uzdrowienie opętanego 

 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do 

prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Jana 
Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. O moc 
Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

� O rozwój naprotechnologii w Rzeszowie. 
� W intencji przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy narodu przed uroczystościami na Sta-

dionie Narodowym 15 października 2016 r. 
� O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marcina w jego 

posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspólnoty, ich 
rodzin i bliskich. 

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed zniechę-
ceniem. 

� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (kateche-

zy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Seminarium Odnowy Wia-
ry). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

 
 
  

Ogłoszenia    

1. 4 września 2016 r. (niedziela) organizujemy ognisko wspólnotowe w Winnicy Maria Anna 
w Wyżnem. Zapisy i szczegóły wkrótce. 

2. Od października 2016 r. rusza Studium Biblijne. Chętnych, którzy chcieliby pogłębić zna-
jomość Biblii zapraszamy na stronę: www.instytut.diecezja.rzeszow.pl 
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