
Bądźcie dla siebie dobrzy

„Bo chrześcijanin to właśnie ja”

Do czego Jezus wzywa swoich uczniów?

Kościół, przybliżając nam naukę Jezusa, zachęca nas do podej-
mowania uczynków miłosierdzia względem duszy i względem 
ciała. Jak możemy sprostać temu wezwaniu? Jesteśmy przyja-
ciółmi Chrystusa i On liczy na nas!

Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa 
szkodliwa, lecz tylko budująca zależnie od potrzeby, 

by wyświadczała dobro słuchającym. Ef 4, 29

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, 
uniesienie, gniew, wrzaskliwość, 

znieważanie – wraz z wszelką złością. 
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. 

Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg 
wam przebaczył w Chrystusie. Ef 4, 31-32

Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, 
niż należy, lecz niech sądzi 

o sobie trzeźwo – według miary, 
jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Rz 12, 3

36

Wielka troska o budowę Królestwa
niechaj więc w każdym z nas na zawsze trwa.
I przeze mnie także Kościół ma rosnąć,
bo chrześcijanin – to właśnie ja!
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„Bo chrześcijanin to właśnie ja” Znajomi, sąsiedzi, nauczyciele wiedzą, że uczęszczamy do kościoła 
i na lekcje religii, że jesteśmy chrześcijanami. Swoim zachowaniem 
wobec innych ludzi, na przykład postawą na lekcjach i przerwach 
czy postępowaniem w miejscu zamieszkania, pokazujemy, kim dla 
nas jest Chrystus. Pracowitością i pilnością w zdobywaniu wiedzy 
przyczyniamy się do budowy i umacniania Kościoła. Wypełnia-
my także polecenia Pana przez podjęcie obowiązków związanych 
ze służeniem do Mszy Świętej czy upiększaniem liturgii śpiewem 
w scholi dziecięcej.

Jakże często dochodzi do utarczek bądź kłótni między uczniami. 
Najczęściej przyczyną sporów są zupełnie nieistotne drobiazgi. 
Nie tak powinni postępować uczniowie Jezusa. Trzeba nieustan-
nie uczyć się przebaczania, życzliwości i dobroci.
Najskuteczniejszym sposobem kształtowania swojej postawy 
wobec innych osób jest umiejętność krytycznego spojrzenia na... 
siebie. Warto zastanowić się nad swoim postępowaniem: Czy 
dobrze się zachowałem? Czy mogłem inaczej zareagować? Jak 
w przyszłości uniknąć błędu? Nie jest to łatwe, ale warto się tego 
uczyć i stosować przez całe życie.

Wobec Kościoła, bliźnich i siebie…

Spojrzeć na siebie

SŁOWNIK

Chrześcijanin – człowiek, który wierzy 
w Jezusa Chrystusa.

Świadectwo chrześcijańskie – to słowa 
i czyny, które pokazują wiarę chrześcija-
nina.

Krytyczny – sposób postrzegania siebie 
i innych z nastawieniem na wychwytywa-
nie błędów.

?Czym jest świadectwo chrześcijańskie? Podaj przykłady.
Dlaczego powinniśmy uczyć się krytycznie oceniać własne postępowanie?

Więc żyjmy jak można najpiękniej,
czy wielkie, czy szare są dni,
bo życie to skarb w naszych rękach
i przez nas ma świat lepszym być!
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