
142

54 szczęśliwi cisi
Błogosławieni cisi, albowiem oni
na własność posiądą ziemię

[Jezus mówi:] Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obcią-
żeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie 

się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. 
Ewangelia według świętego Mateusza 11, 28-29a

przeCzyTAJMy rAzeM!
siła i moc cichych 

Romek miał prawie 14 lat. Kolega z klasy pokłócił się z nim w czasie meczu piłki 
nożnej. Najpierw przezywał go, a potem powiedział: „Czekam po lekcjach. Będziemy 
się bić”. Lecz Romek spokojnie odpowiedział: „Ale ja nie chcę się bić”. „Co, tchórz cię 
obleciał? I tak ci wleję!” – zawołał kolega.

Po lekcjach Romek nie uciekał. Spokojnie zwrócił się do rozzłoszczonego kolegi: „Nie 
chcę się bić”. Zebrani chłopcy uspokajali kolegę: „Zostaw go. Nie widzisz, że naprawdę 
nie chce bójki?”.
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Ale kolega wrzasnął: „Tchórz! Dostaniesz ode mnie!”. I uderzył Romka w twarz. Ro-
mek stał z opuszczonymi rękami. „Nie rozumiesz, że nie chcę się bić? Nie będę!”. Kolega 
stanął niezdecydowany. Poczuł się nieswojo. „No dobra” mruknął niepewnie i odszedł. 
Romek wrócił do domu. Na drugi dzień kolega podszedł do niego. „Głupio wyszło… 
Przepraszam” – powiedział i podał Romkowi rękę. Chwilę rozmawiali o kolejnym me-
czu. Może to wydaje się nieprawdopodobne, ale od tamtego czasu zaprzyjaźnili się. 

***
Bardzo trudno nie reagować na zaczepki, prawda? Znosić przezwiska. Nie oddawać, 

tylko tłumaczyć albo odwracać się jakby nigdy nic. To rzeczywiście niełatwe. Ale Pan Jezus 
mówi: błogosławieni cisi. Nawet Pan Jezus podziwia takiego człowieka i błogosławi mu.

Pan Jezus mówi, że właśnie cisi posiądą ziemię. Co to 
znaczy? Może będą potężnymi władcami? Prezydentami? 
Albo osiągną sukces i światową sławę? Cisi tego nie pra-
gną. Dla nich „posiadać ziemię” to znaczy szerzyć na niej 
to, co dobre, co prawdziwe. 

Bo cisi nie są mazgajami. Przeciwnie. Spokojnie robią 
swoje. Pracują. Uczą się. Pomagają innym. Troszczą się 
o młodszych i słabszych, nie przechwalając się. 

I jeszcze dlaczego cisi są błogosławieni? Dlatego że 
ten, kto krzyczy, nie słyszy głosu drugiego. A tymczasem 
może on chce coś ważnego powiedzieć? Może o coś prosi? 
W ciszy na pewno lepiej słychać głos drugiego człowieka. 
W ciszy swojego serca lepiej słychać głos samego Boga.

MODLITWA
Nie ci, co krzyczą, rozpychają się łokciami, odpędzają innych, nie ci są błogosławieni, 

czyli szczęśliwi. Oni zdobywają siłą to, co uważają, że im się należy. Ale to, co zdobyte siłą, 
ktoś inny siłą odbierze. 

Zrób rachunek sumienia: Jak Ty postępujesz?
Proś o pomoc Pana Jezusa:
Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 121.

Jezus Chrystus błogosławi nam, gdy potrafi my kochać innych, nawet gdy cierpimy. 
Jezus cichy i pokornego Serca obdarza radością cichych.


