
     

 XXIII Niedziela zwykła  8   IX   2019 
 

(Łk 14, 25-33:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (25) A szły z Nim wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich: (26) Jeśli kto przychodzi do Mnie, 

a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie 

może być moim uczniem. (27) Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być 

moim uczniem. (28) Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza 

wydatków, czy ma na wykończenie? (29) Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby 

wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: (30) Ten człowiek zaczął budować, 

a nie zdołał wykończyć. (31) Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim 

królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, 

który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? (32) Jeśli nie, wyprawia poselstwo, 

gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.  

(33) Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co 

posiada, nie może być moim uczniem. 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Klemens Aleksandryjski 

 

Trudny wybór 
 

A Jezus odpowiadając, rzekł: „Zaprawdę powiadam wam, że kto by opuścił dom                   

i rodziców, i braci, i majętność dla Mnie i dla Ewangelii, stokroć więcej otrzyma”                 

(Mt 19, 29n).  

A niech was nie przeraża ani to, ani inne polecenia jeszcze w surowszych słowach, gdzie 

indziej wypowiedziane: „Kto nie ma w nienawiści ojca i matki, i dzieci, a nadto i życia 

swego, nie może być uczniem moim” (Łk 14, 26).  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Nie naucza przecież nienawiści i nie nakazuje uwolnić się od przywiązania do 

najdroższych ów Bóg pokoju, który nawet nieprzyjaciół poleca miłować. A jeśli należy 

miłować nieprzyjaciół, to odpowiednio postępując coraz wyżej – także i najbliższych; jeżeli 

natomiast należy nienawidzić krewnych, to tym bardziej, schodząc coraz niżej, powinni – 

jak wskazuje rozumowanie – mierzyć nas nieprzyjaciele. W ten sposób można by, jak się 

zdaje, udowodnić, że nauki te zbijają się wzajemnie. 

Jednak nie tylko się nie zbijają, ale nawet wcale im to nie zagraża. W tej samej bowiem 

myśli, usposobieniu i zmierzając do tego samego celu może nienawidzić ojca i miłować 

nieprzyjaciela ten, kto ani nie mści się na nieprzyjacielu, ani nie szanuje ojca więcej niż 

Chrystusa. W tamtym wezwaniu poleca Jezus wykarczować nienawiść, w tym zaś – 

nadmierną nieśmiałość wobec otoczenia, o ile przeszkadzałaby ona zbawieniu. 

Oto możemy pomyśleć, że odbywa się jakby rozprawa sądowa. 

Wyobraź sobie, że staje przed tobą ojciec i mówi: Ja cię zrodziłem i wychowałem, pójdź 

za mną, czyń zło razem ze mną i nie słuchaj prawa Chrystusowego. I inne jeszcze rzeczy, 

jakie mógłby mówić bluźnierca i człowiek umarły na duchu.  

A z drugiej strony posłuchaj Zbawiciela: „Ja cię odrodziłem, gdyś był w zły sposób przez 

świat na śmierć zrodzony; uwolniłem cię, uleczyłem i odkupiłem. Ukażę ci oblicze Boga, 

Ojca dobrego; nie nazywaj ojcem nikogo na ziemi; niechaj umarli grzebią umarłych, a ty 

pójdziesz za Mną; zawiodę cię do miejsca spoczynku, gdzie będziesz rozkoszował się 

dobrem niewypowiedzianym i niewyobrażalnym; tym, czego oko nie widziało, ani ucho nie 

słyszało, i co w serce człowiecze nie wstąpiło (1 Kor 2, 9), na co pragną spoglądać 

aniołowie (1 P 1, 12), i widzieć, jakie to dobra zgotował Bóg świętym i miłującym Go 

dzieciom. Jam twój żywiciel: samego siebie jako chleb daję, a nikt, kto chleba tego 

kosztuje, nie zazna śmierci, i co dzień daję ci napój nieśmiertelności. Jam nauczyciel 

niebiańskiej nauki. Za ciebie ze śmiercią stoczyłem walkę i poniosłem śmierć twoją, na 

którą ty zasłużyłeś przez grzechy i niewierność względem Boga”. 

Gdyś wysłuchał tych mów obydwu stron, sam swoją sprawę rozsądź i oddaj głos za 

własnym zbawieniem, A jeśliby podobnie mówił brat albo dziecko, albo żona czy 

ktokolwiek inny, niech przed wszystkimi Chrystus w tobie zwycięża, bo za ciebie walczy. 

 

 Św. Grzegorz Wielki 

 

Przygotowanie do znoszenia przeciwności 

 

 „Kto bowiem z was zamierzając zbudować wieżę, nie zasiada pierwej i nie oblicza 

koniecznych wydatków, czy ma na to, aby ją wykończyć? Inaczej wszyscy patrzący 

poczęliby się śmiać z niego, gdyby założył fundament, a nie zdołał wykończyć, i mówiliby: 

Oto ten człowiek począł budować, a nie zdołał wykończyć!” (Łk 14, 28nn).  



Wszystko, co czynimy, powinniśmy poprzedzać należytą rozwagą. Według tego, co 

mówi Prawda, kto chce wznieść wieżę, najpierw przygotowuje środki na jej budowę. 

Jeśli więc chcemy wznieść wieżę pokory, musimy się przedtem przygotować do 

znoszenia przeciwności ze strony tego świata. Taka bowiem istnieje różnica między 

budowlą ziemską a niebiańską, iż ziemską budowlę wznosi się po zebraniu na to środków, 

niebiańską zaś przez ich rozdanie.  

Na pierwszą gromadzimy środki, których nie mieliśmy, dla drugiej porzucamy to, co 

było naszą własnością. Tych środków nie mógł mieć ów bogacz, właściciel wielkich 

posiadłości, który zapytał Mistrza: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć 

życie wieczne?” (Mt 19, 16).  

Skoro usłyszał nakaz opuszczenia wszystkiego, odszedł smutny. Zasmuciło go 

wewnętrznie to, co cieszyło go posiadaniem zewnętrznie, bo w tym życiu kochał to, co go 

wywyższało, a nie chciał starać się o pokorę potrzebną do osiągnięcia wiecznej ojczyzny.  

Należy zastanowić się nad tym, co powiedziano: „aby wszyscy patrzący nie poczęli się 

z niego śmiać”, gdyż według słów Pawła: „Staliśmy się widowiskiem dla świata, dla 

aniołów i ludzi” (1 Kor 4, 9).  

I we wszystkim, co czynimy, musimy mieć na uwadze ukrytych naszych przeciwników, 

którzy przy każdej naszej czynności nacierają na nas i cieszą się naszymi winami. Prorok 

widząc ich, mówił: „Boże mój, w Tobie ufam, niech nie będę zawstydzony i niech się ze 

mnie nie śmieją nieprzyjaciele moi” (Ps 25 [24], 2n)... 

Król przeciw równemu królowi wyrusza na wojnę. Skoro się jednak zastanowi, czy da 

radę [pokonać go], wysyła posłów i prosi o zawarcie pokoju. Iluż potrzeba łez, abyśmy 

mogli spodziewać się przebaczenia na owej straszliwej rozprawie, kiedy staniemy na sądzie 

przed naszym Królem nie jako Mu równi, lecz niżsi z powodu swego stanu, swej ułomności 

i swojej sprawy... 

Wyślijmy więc do Niego w poselstwie nasze łzy, wyślijmy czyny miłosierdzia, 

składajmy na Jego ołtarzu przebłagalną ofiarę, przyznajmy, iż na Jego sądzie nie możemy 

przy swoim obstawać. Myślmy o potędze Jego mocy i prośmy o zawarcie pokoju. To jest 

nasze poselstwo, które przybywającego króla łaskawie usposabia... Wyślijmy – jak już 

powiedzieliśmy – do Niego nasze poselstwo, płacząc, udzielając jałmużny, ofiarując msze 

święte.  

Szczególnie pomaga nam przy odpuszczaniu naszych win przebłagalna Hostia Święta 

ołtarza, ofiarowana ze łzami i dobrą wolą. Ten bowiem, który własną mocą zmartwychwstał 

i już nie umiera, w dalszym ciągu w tej świętej tajemnicy cierpi ponownie. Ilekroć więc 

ofiarę Jego cierpień Mu składamy, tylekroć odnawiamy Jego mękę, aby otrzymać 

przebaczenie. 

  



 Męczeństwo św. Perpetui i Felicyty 

 

Wyrzeczenie męczennicy 

 

( 202 r., Kartagina. Krótki opis męczeństwa męczenników: dwóch młodych kobiet                       

i grupy innych ludzi, w którym opisy męk przekładają się z wizjami męczenników. Utwór 

stanowi arcydzieło hagiografii.) 

Gdyśmy jeszcze byli na śledztwie, a mój ojciec nie przestawał mnie przekonywać                        

i odwodzić od mego postanowienia, rzekłam: „Ojcze, czy widzisz leżące tam oto naczynie, 

garnuszek czy coś podobnego?” Odpowiedział: „Widzę”. Ciągnęłam więc dalej: „Czy 

można go nazwać czym innym, niż jest?”. Odpowiedział: „Nie”. „A więc i ja nie mogę się 

nazywać czym innym, niż jestem, to znaczy chrześcijanką”.  

Wówczas ojciec oburzony tymi słowami rzucił się na mnie, jak gdyby mi chciał wydrzeć 

oczy; ale drażnił mnie tylko i ostatecznie odszedł zwyciężony, razem ze swoimi diabelskimi 

argumentami. Tak pozbyłam się ojca na kilka dni; podziękowałam za to Panu i ochłonęłam, 

zostawszy sama. 

W tym czasie udzielono nam chrztu; mnie natchnął Duch Święty, abym będąc w wodzie 

prosiła nie o co innego, jak o wytrzymałość mego ciała.  

Po kilku dniach wtrącono nas do więzienia. Przeraziłam się, gdyż nigdy dotychczas nie 

znajdowałam się w takich ciemnościach. Cóż to był za okropny dzień! Zaduch panował 

straszliwy z powodu natłoku ludzi, żołnierze zachowywali się brutalnie, a do tego gnębiła 

mnie jeszcze troska o dziecko. Na szczęście dobrzy diakoni, Tercjusz i Pomponiusz, którzy 

się nami opiekowali, przekupiwszy dozorców, wystarali się, że na parę godzin przeniesiono 

nas do lepszego pomieszczenia, gdzie mogliśmy trochę odetchnąć. 

Wyszliśmy z więzienia i posililiśmy się. Ja nakarmiłam dziecko osłabione już głodem                  

i zatroskana o nie rozmawiałam z matką, pocieszałam brata, polecałam syna. Martwiłam się, 

widząc, że smucą się moim położeniem. Te troski gnębiły mnie przez wiele dni. Gdy jednak 

wymogłam, że pozostawiono mi w więzieniu dziecko, natychmiast ustąpiły wszystkie 

zmartwienia zagłuszone pracą i staraniem o niemowlę, a więzienie stało mi się pałacem, w 

którym pragnęłam pozostać jak najdłużej... 

Wkrótce potem rozeszła się wieść, że będą nas przesłuchiwać. Przybył też z miasta ojciec 

mój trawiony niepokojem i starał się ponownie skłonić mnie do zmiany postanowienia, 

mówiąc: „Ulitujże się nade mną starym, córko, ulituj się nad twym ojcem, jeśli jestem 

godzien, byś mię ojcem nazywała; wychowałem cię tymi oto rękami na dojrzałą niewiastę, 

miłowałem cię więcej niźli twoich braci, nie wydaj mię ludziom na hańbę; miej wzgląd na 

rodzeństwo, na matkę, na ciotkę, na dziecko twoje, które nie będzie mogło żyć bez ciebie; 

poniechaj swego zamiaru, nie gub nas wszystkich; zrozum, że jeśli zostaniesz stracona, nikt 

z nami szczerze rozmawiać nie będzie”.  



Tak mówił mój ojciec, całując mnie po rękach, rzucając mi się do nóg, nazywając już nie 

córką, lecz panią. Ja zaś bolałam bardzo, że on jeden z całej rodziny nie może się radować z 

mego męczeństwa, i pocieszałam go, mówiąc: „Będzie, co Bóg zechce, wszak przyszłość 

nie w naszej jest mocy, lecz w ręku Boga”. Zasmucony opuścił mnie. 

Nazajutrz podczas posiłku porwano nas nagle na przesłuchanie. Przybyliśmy na rynek. 

Wieść o tym rozeszła się natychmiast po sąsiednich dzielnicach miasta i zbiegł się 

niezmierny tłum ludzi. Weszliśmy na podwyższenie. Towarzysze moi zapytani wyznali 

wiarę.  

Gdy przyszła kolej na mnie, niespodzianie zjawił się ojciec z moim synkiem, ściągnął 

mnie ze stopnia i odezwał się: „Błagam cię, zlituj się nad dzieckiem”. Hilarian, który po 

zmarłym konsulu Minuncjuszu Timanianie przejął władzę sądowniczą, dodał od siebie: 

„Miejże wzgląd na siwego ojca, miej wzgląd na dziecko, złóż ofiarę za pomyślność 

cesarza”. Odpowiedziałam: „Nie zrobię tego”. Hilarian zapytał: „Jesteś chrześcijanką?” 

Odrzekłam: „Jestem”.  

Ojciec chciał protestować, ale Hilarian kazał go wyrzucić i wychłostać. Bolałam bardzo 

nad dolą mego starego ojca, czując się, jakbym sama została bita. Następnego dnia wydano 

na nas wyrok skazujący wszystkich na walkę z dzikimi zwierzętami. Weseli powróciliśmy 

do więzienia. 

 

 
 
 

XXIII Niedziela zwykła 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 
 

       

A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich:  
 

 "jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nim nienawiści swego ojca i matki, żony                     

i dzieci, braci i sióstr, a nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie 

dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem".  (Łk 14, 25-27). 
 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 



 

  Gdyby Jezusowi zależało na popularności, na poklasku tłumów, które szły za Nim, 

zapewne nie wypowiedziałby w ich stronę tak wymagających słów. Więzy rodzinne były 

dla tych ludzi czymś istotnym. 

Słowa Jezusa zapewne ich zaszokowały czy były wręcz nie do przyjęcia. Jezus nie 

zachęca do nienawiści wobec rodziców, bliskich czy siebie. On w tych twardych słowach 

pragnie podkreślić, że relacja z Nim jest przed wszelkimi innymi relacjami, także do 

najbliższych czy samego siebie. 

 Czy nie tłumaczę swoich niedobrych, złych, trudnych relacji z bliskimi słowami 

Pana Jezusa wzywającymi do nienawiści? 

 Czy za brak miłości do bliskich nie oskarżam pana Jezusa, zapominając, że On                      

w miłowaniu pragnie być Pierwszym, ale nie jedynym? 

 On nie okrada moich bliskich z mojej miłości, ale ją udoskonala, oczyszcza, 

umacnia. Czy Pan Jezus nie musi rywalizować o moją miłość z moimi rodzicami, 

krewnymi, ze mną? Muszę pamiętać, że jeśli On przegrywa, przegrywają także 

pozostali. 

 

Wyróżnik ucznia Jezusa to dzielenie Jego losu, to droga z krzyżem nie w tle, na 

zapleczu, lecz na własnych ramionach. Krzyż nie może być sprowadzony do roli 

ozdobnika. Krzyż to rzeczywistość, codzienność. 

 

 Czy pragnę być uczniem Jezusa? Czy chcę dzielić cały Jego los, czy tylko 

wybrane fragmenty, te łatwiejsze i przyjemniejsze? 

 Czy czasami nie zadowalam się rolą sympatyka, zwolennika, obserwatora, 

widza? Idę za Jezusem do momentu, kiedy pada komenda: "Krzyże na 

ramiona". Wtedy już mnie nie ma. 

 Czy dzielnie i odważnie dźwigam swój krzyż w drodze za Panem? 

 Czy u Niego szukam pomocy, kiedy mam już dość i przygniata mnie ciężar 

krzyża, kiedy wydaje mi się, że nie dam rady? 

 Czy od Niego uczę się techniki niesienia krzyża? Techniki, która nie sprawia, 

że krzyż jest lżejszy, ale że ja jestem silniejszy, odważniejszy, mądrzejszy. 

 
 

 

Poproszę o dar miłości do najbliższych, wśród których                                               

Pierwszym będzie zawsze Jezus. 

 

 



III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                   

Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Naucz nas liczyć dni nasze, 

abyśmy osiągnęli mądrość serca. 

Zwróć się, o Panie, dokądże jeszcze...? 

I bądź litościwy dla sług Twoich! (Ps 90,12-13). 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina 

nawiedzenia Słowa.  

 
 

Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

Panie, ty zawsze byłeś nam ucieczką. 
 

 

Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

Droga wyrzeczenia  

     Zbliżał się miesiąc podniosłych świąt Rosz Haszana, Jom Kippur i Sukot. Krewni Jezusa, 

zamieszkali w Kfar Nahum, którzy darzyli Go niechęcią i podejrzliwym okiem patrzyli na Jego 

działanie, z podstępną przychylnością radzili Mu, aby poszedł na święta do Judei i tam dał się 

poznać swoim zwolennikom, bo — jak mówili, uśmiechając się drwiąco — kto chce być znany, 

nie kryje się ze swoim działaniem, a kto dokonuje wielu znakomitych czynów, niechaj ukaże je 

otwarcie na oczach całego świata, w Świętej Jerozolimie.  

     Jezus, który nie zamierzał pielgrzymować na święta do Świątyni Pańskiej w towarzystwie 

swoich krewnych, tak rzekł do nich:  



— Mój czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was każda pora jest dobra. Was świat nie 

nienawidzi, mnie zaś nienawidzi, ponieważ daję świadectwo przeciw niemu i głoszę, że uczynki 

jego są złe. Idźcie na to święto. Ja na to święto nie pójdę, bo czas mój jeszcze nie nadszedł.  

Powiedziawszy to, pozostał w Kfar Nahum, a gdy zawiedzeni krewni poszli sami do 

Jerozolimy, Rabbi po kilku dniach niepostrzeżenie wyruszył do Świętego Miasta                                 

w towarzystwie apostołów i uczniów, aby wyjść naprzeciw... swojemu czasowi.  

 

Zbliżał się miesiąc podniosłych świąt.  

Ziemia z trudem oddychała, spalona i spękana. Od zachodu zerwał się porywisty wiatr, a za 

wiatrem napłynęły białe obłoki i beztrosko uwijały się po niebie, jakby chciały swą dziecinną 

ruchliwością zmylić czujność ziemi i zgotować jej radosną niespodziankę; za nimi ciągnęły 

ciemne i ciężkie chmury o cielskach napęczniałych wodą, czerpaną z nieprzebranych źródeł 

niebieskich. Spadł pierwszy deszcz. Ludzie i ziemia powitali go z radością. Ziemia otworzyła 

swoje łono na przyjęcie urodzajnej wody, a ludzie szli z wysoko podniesionymi głowami i pili 

spadające z nieba strumienie, rozkoszując się przybierającą na sile ulewą.  

Jezus, apostołowie i uczniowie zdążali środkiem drogi w gwałtownym i życiodajnym deszczu 

i śpiewali na chwałę Elohim i pierwszej wody, spadającej z nieba; i nikt z nich nie zamierzał 

przed tym cudownym i życiodajnym upustem schronić się pod dach domu, bo byłaby to 

naprawdę niewdzięczna ucieczka przed łaską Pańską, a ponieważ błogosławiony deszcz na swój 

sposób również błogosławił Panu szumem i chlupotem i śpiewał na Jego chwałę, i dziękował, że 

Pan pozwolił mu być czystą i nieskalaną wodą, dziękczynny śpiew apostołów i uczniów 

zmieszał się z dziękczynnym śpiewem deszczu i tak razem śpiewali, apostołowie, uczniowie              

i ulewny deszcz, ku chwale Elohim, twórcy wód na niebie i ziemi.  

Deszcz ustał.  

Gdy pielgrzymi późnym wieczorem dotarli do krainy Samarii, niebo zupełnie się 

wypogodziło — purpurowa poświata na zachodzie wskazywała na wietrzną pogodę — i wtedy 

Jezus wyprawił kilku apostołów, aby przygotowali Mu gospodę we wsi samarytańskiej.  

Wysłannicy bezskutecznie szukali noclegu. Samarytanie, zapiekli w nienawiści do Izraela, 

dowiedziawszy się, że Rabbi pielgrzymuje na święta do Jerozolimy, odmówili Mu gościny pod 

swoim dachem.  

Wówczas Johanan ben Zebadia i jego brat Jaakow, Synowie Gromu, wzbudzili w sobie ślepy 

gniew przeciw Samarytanom i krzyknęli jednomyślnym dwugłosem, że jeżeli Jeszua ben Josef 

pozwoli im spalić niegościnną wieś — mimo podniecenia i mściwej porywczości zachowali             

w sobie tyle rozsądku, że z rozbrajającą prostotą prosili Jezusa o zezwolenie na wykonanie zbyt 

pochopnego zamysłu, choć całkowicie zgodnego ze sposobem wojowania synów Izraela               

i Samarytan, którzy od wieków wzajemnie palili sobie wsie — chętnie podłożą ogień pod domy 

małodusznych gospodarzy, a na pewno będzie to ogień niebieski i za taki będzie go można                  

z czystym sumieniem poczytywać.  

Jezus usłyszawszy te słowa — oto jak wciąż jeszcze rozumieli Jego naukę o miłowaniu 

nieprzyjaciół! — zgromił ich ostro, mówiąc:  

— Nie wiecie, jakiego ducha jesteście! Syn Człowieczy nie przyszedł, aby zatracać dusze, ale 

je zbawiać.  

Tak powiedział, a Synowie Gromu oddali pokłon karcącym słowom Rabbiego.  



Nigdzie się nie zatrzymując, pośpiesznie przeszli przez krainę Samarii i o świcie stanęli na 

ziemi judejskiej, gdzie w jednej ze wsi mieszkańcy ofiarowali im dach nad głową, chleb i wino.  

Po krótkim wypoczynku ruszyli w dalszą drogę, a gdy rozniosło się w tłumach, ciągnących 

na Hag Hasukot, na Święto Namiotów, do Jerozolimy, że jest wśród nich Rabbi Jeszua ben Josef 

z Nazarethu, kilku spośród pielgrzymów, pokonawszy nieśmiałość, podeszło do Niego, a 

pewien uczony rzekł dotykając z pokorą Jego szaty:  

— Rabbi, pragnę iść za Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.  

Jezus przystanął, spojrzał pytająco na pielgrzyma — tym pytającym wzrokiem chciał mu dać 

do zrozumienia, że zbyt pochopnie wypowiedział swoje życzenie, którego na pewno nie będzie 

umiał urzeczywistnić, bo jest ono ponad jego siły — i odpowiedział:  

— Lisy mają swoje jamy, a ptaki niebieskie swoje gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie 

głowy położyć.  

Wówczas jakiś młodzieniec, wpatrzony z zachwytem w oblicze Jezusa, widząc, że uczony 

nie wie, co odpowiedzieć, skorzystał z Jego milczącej rozterki, podbiegł do Rabbiego i wyrzucił 

z siebie jednym tchem:  

— Pójdę za Tobą, Panie, ale wpierw pozwól mi pożegnać się z moją rodziną.  

A na to Jezus pokiwał przecząco głową:  

— Żaden człowiek, który przykłada rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do 

Królestwa Niebieskiego.  

Młodzieniec cofnął się. Wiedział, że rolnik prowadzący pług, chcąc dobrze wykonać swą 

pracę, musi patrzeć tylko przed siebie, na kroczące przed nim woły i na kolec, którym rozbija 

twarde grudy ziemi.  

„Trudne jest wyrzeczenie” — pomyślał ów młodzieniec i troska osiadła na jego czole.  

Tak pomyślał, nie wiedząc, że tymi słowami mimo woli utrafił w sedno zagadnienia, 

albowiem Jezus tę drogę do Jerozolimy postanowił poświęcić nauce o wyrzeczeniu. 

 W tym celu usiadł na przydrożnym głazie, aby przemówić do apostołów, uczniów i chętnych 

słuchaczy, którzy poczęli tłumnie gromadzić się dokoła Niego w przewidywaniu, że wygłosi 

mowę pouczającą. Wtem ujrzał wśród nich jednego z dawnych swoich uczniów, Halfiego                   

z Emaus, przywołał go skinieniem ręki i rzekł:  

— Pójdź za mną.  

A Halfi z Emaus odpowiedział:  

— Panie, idę na pogrzeb mojego ojca. Pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać go, a pójdę za 

Tobą.  

Jezus, odpowiadając Halfiemu z Emaus, począł mu tłumaczyć, że umarłymi są ludzie żyjący 

sprawami doczesnymi, którzy nie wierzą w Królestwo Boże. Niechaj żyjący umarli grzebią 

swoich nieżyjących umarłych.  

Ludzie prawdziwie żywi, znający smak Wody Żywej, gdy są wezwani do głoszenia 

Królestwa Bożego, powinni wyrzec się wszystkich związków i więzów rodzinnych, nawet 

swoich rodziców — chcąc zrozumieć głębię i surowość Jezusowego wezwania, musimy sobie 

uzmysłowić, że obowiązek pochowania ojca i matki należał do świętych nakazów w Izraelu —          



i natychmiast, bez żadnej zwłoki okazać bezwzględne posłuszeństwo najwyższemu nakazowi, 

przed którym nikną wszystkie inne obowiązki.  

— Niechaj umarli grzebią swoich umarłych, a ty pójdź za mną i głoś Królestwo Boże — 

zakończył swoje wezwanie Jezus.  

„Trudne jest wyrzeczenie” — pomyślał Halfi z Emaus i pozostał na zawsze przy Jezusie.  

Rabbi, uradowany postanowieniem swojego ucznia, począł mówić do rzeszy o wyrzeczeniu              

i tłumaczył jej, że bez wyrzeczeń nie istnieje prawdziwa wiara; a mówiąc, nasycał swoje słowa 

błogosławioną przesadą, napełniał ją bujnym i obfitym wyolbrzymieniem, niewyczerpanym                 

i cudownym przejaskrawieniem, a gdy ją wyolbrzymił i przejaskrawił do granic ostatecznych — 

to nadmierne powiększenie było ulubioną figurą poetycką proroków, a sięgali do niej, ilekroć 

dostrzegali w słuchaczach skłonność do pomniejszenia i uszczuplenia natchnionych treści — 

zawołał, że ten, kto przychodzi do Niego, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, żony               

i dzieci, braci i sióstr, a nawet samego siebie, to znaczy tych wszystkich wartości, w których 

upatruje swoją duszę, i ogołocony z całej majętności ziemskiej nie pozostanie sam na sam ze 

swoim ubóstwem, ten nie może być Jego uczniem!  

Dlatego ten, kto chce iść za Nim i słuchać Jego nauk, i żyć według nich, musi Go kochać 

większą miłością niż ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry i musi wziąć na siebie znamię               

w kształcie świętej litery TAW (t), i obliczyć swoje siły i wytrzymałość ducha, aby nie ugiął się 

pod ciężarami, których nie potrafi udźwignąć i pod którymi może upaść jak wielbłąd objuczony 

zbyt wielkim brzemieniem; więc przed powzięciem postanowienia niechaj siły swoje obliczy                 

i zważy wytrzymałość ducha, i niechaj nie idzie za Nim, dopóki nie wyrzeknie się wszystkich 

wartości doczesnych, bo jeżeli ktoś ma zamiar zbudować wieżę obronną, czy wpierw nie siada              

i nie oblicza wydatków, koniecznych na jej wykończenie?  

Gdyby bowiem założył fundament, a potem nie mógł doprowadzić budowy do końca, 

wszyscy naśmiewaliby się z niego i mówili, że ten człowiek zabrał się do roboty, ale nie umiał 

jej dokończyć;  

a czy król, zamierzający prowadzić wojnę z innym królem, nie siada wpierw  i nie obmyśla, 

czy potrafi w dziesięć tysięcy wojowników zmierzyć się z tym, który ciągnie przeciw niemu               

w dwadzieścia tysięcy, a jeżeli tego nie potrafi, wyrzeka się wojny, wysyła poselstwo, gdy wróg 

jest jeszcze daleko, i prosi o pokój;  

żaden spośród synów człowieczych, jeżeli nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie 

może być uczniem Jego, zatem kto chce iść za Nim, niechaj wyrzeknie się rodziny, majętności         

i wszelkiej marności, w której upatruje swoją duszę, a na koniec niechaj się wyrzeknie nawet 

swojego wyrzeczenia i wtedy dopiero będzie solą ziemi, a sól jest jak cierpienie, sól oczyszcza             

i dobrą rzeczą jest sól; na podobieństwo swojego synowskiego Ojcostwa, zazdrosnego o ludzi, 

pragnie ich posiadać na swoją wyłączną Własność i z nikim tej własności nie chce dzielić, 

dlatego  

kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha otwartymi uszami, gdyż odtąd w jednym domu 

będzie pięcioro rozdzielonych, trzej przeciwko dwom, a dwaj przeciwko trzem, powstaną ojciec 

przeciw synowi, a syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, córka przeciw matce, świekra 

przeciw swej synowej, a synowa przeciw swojej świekrze, a nieprzyjaciółmi człowieka będą 

jego domownicy, 

 i nastąpi powszechne rozdzielenie, a ci, którzy wyrzekli się dóbr doczesnych, będą 

oddzieleni od tych, którzy nie chcieli się ich wyrzec, i dlatego kto miłuje ojca nad Jezusa, jest 



Go niegodny, a kto miłuje matkę nad Jezusa, jest Go niegodny, a kto miłuje syna i córkę nad 

Jezusa, jest Go niegodny!  

Albowiem rodzinę stanowią tylko ci, którzy są związani pokrewieństwem wyrzeczenia, 

dokonanego w imię oddania się na własność Bogu. Tu począł wołać, że każda ofiara musi być 

przyprawiona solą cierpienia i musi być solona ogniem, a On przyszedł po to, aby ogień 

oczyszczenia i sądu rozniecić na ziemi.  

Zbliża się czas cierpienia. Lud, widząc zbliżającą się od zachodu chmurę, wie, że zbliża się 

ulewa, a gdy wieje wiatr od pustyni, wie, że będzie upał, a umiejąc dostrzec oblicze ziemi                      

i nieba, nie umie dostrzec oblicza czasu nadchodzącego!  

O, nie! Nie! Nie! Nie przyszedł ofiarować bezpłodnego pokoju! O, nie! Przyszedł z mieczem 

wyrzeczenia i przynosi światu urodzajny i święty rozdział!  

Wszystko to jest trudne do zrozumienia — myślało wielu spośród ludu — i trudne do 

przyjęcia. Więź rodzinna w Izraelu, rozszerzona na cały naród, była nierozerwalna, a miłość 

ojca do dzieci i dzieci do ojca była niezwykle żywa i czuła, i należała do tych uczuć życia 

zbiorowego, które stanowiły o spoistości całego ludu.  

Ilekroć rozmyślali nad zamierzoną ofiarą Abrahama i rozważali boleść starego ojca, 

prowadzącego syna na ofiarny stos, tylekroć oblatywał ich zimny strach, a nogi ich drętwiały. 

Ojcowie, patrząc na dzieci swoje, pytali siebie w duchu: Czy mógłbym ofiarować mojego syna, 

gdyby Pan tego zażądał? A synowie, patrząc na swoich ojców, zadawali sobie w duchu 

odwrotne pytanie: Czy mój ojciec, na którego teraz z miłością patrzę, mógłby złożyć mnie                     

w ofierze na ołtarzu, gdyby Elohim tego zażądał?  

Lecz ani ojcowie, ani dzieci od niepamiętnych pokoleń nie udzielali sobie odpowiedzi na te 

pytania i błagali Pana, aby ich nie doświadczał bolesnymi próbami i nie żądał od nich dowodów 

posłuszeństwa i miłości, które są ponad ich siły.  

Gdy teraz usłyszeli z ust Jezusa żądanie wyrzeczenia się więzi rodzinnej i miłości ojcowskiej 

dla miłości Boga, czyli dokonania wyboru — a czyż czego innego żądał Jahwe od Abrahama? 

— i nieustannego powtarzania Abrahamowej ofiary dzień w dzień, o każdej chwili życia, bo bez 

tej ofiary i bez nieskończonych wyrzeczeń nie dostąpią miłości Pana, zadrżeli strachem, bo 

ujrzeli dłoń Bożą kładącą się ogromnym ciężarem na ich sercach.  

Nie! Niech Jeszua ben Josef nie żąda od nich Abrahamowej ofiary! Niech nie żąda od nich 

wyrzeczenia się więzi rodzinnej, rozdziału od żon i dzieci, niech im nie zakazuje grzebania 

umarłych rodziców!  

W imię czego tego żąda? W imię kogo tego żąda? I kim On właściwie jest, że żąda ofiary, 

której może żądać tylko sam Elohim?! Kim jest On?! Kto Mu dał prawo, które przynależy tylko 

Wiekuistemu?! Kto?!  

Tak szemrali przeciw Rabbiemu.  

 

 


