
     

 XXIX Niedziela zwykła  20   X   2019 
 

(Łk 18, 1-8:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni 

modlić się i nie ustawać: (2) W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i 

nie liczył się z ludźmi. (3) W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z 

prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. (4) Przez pewien czas nie chciał; lecz potem 

rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, (5) to jednak, ponieważ 

naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie 

zadręczała mnie. (6) I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. (7) A Bóg, 

czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 

zwlekał w ich sprawie? (8) Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 

Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? 
 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 

 

On natomiast wie, czego ci potrzeba 
 

Czy sądzicie, bracia, że Bóg nie wie, co wam jest konieczne? Wie, bo uprzedza wasze 

pragnienia On, który poznał naszą nędzę. 

W końcu, gdy uczył modlitwy i napominał swoich uczniów, aby nie byli wielomówni w 

modlitwie, mówił: „Nie bądźcie wielomównymi, wie bowiem wasz Ojciec, co wam jest 

konieczne, pierwej nim Go prosicie” (Mt 6, 7).  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Coś odmiennego już powiedział Pan. Jak to? Nie chcąc, byśmy wiele mówili na 

modlitwie, powiedział nam: Nie mówcie wiele, gdy się modlicie, wie bowiem Ojciec wasz, 

co wam jest konieczne, pierwej nim Go prosicie.  

Jeśli wie Ojciec nasz, co nam jest konieczne, pierwej niż Go prosimy, dlaczego mówimy 

choćby bardzo niewiele? Jaka jest przyczyna samej modlitwy, jeśli już wie Ojciec nasz, co 

nam jest konieczne?  

Mówisz do kogoś: Nie proś mnie długo, wiem bowiem, co tobie jest potrzebne. Jeśli 

wiesz, Panie, dlaczego mam pytać? Ty nie chcesz, żebym prosił cały dzień, co więcej, 

żądasz, bym niemalże nie prosił. Ale co jest w innym miejscu? Ten, który mówi: Nie 

mówcie wiele na modlitwie, w innym miejscu mówi: „Proście, a otrzymacie”.  

I aby się nie wydawało, że polecenie modlitwy zostało powiedziane mimochodem, dodał: 

„Proście, a otrzymacie”. I abyś tego również nie uważał za przelotne, patrz, co dodał, bacz, 

jak zakończył: „Kołaczcie, a zostanie wam otworzone” (Mt 7, 7).  

Patrz, co dodał! Chciał, abyś prosił dla otrzymania, abyś szukał dla osiągnięcia, abyś 

pukał dla wejścia. Jak to?  

Jeśli Ojciec nasz wie, co nam jest konieczne,  

 dlaczego prosimy?  

 dlaczego szukamy?  

 dlaczego kołaczemy?  

 dlaczego mozolimy się,  

prosząc, szukając, kołacząc, aby pouczyć Tego, który wie?  

Gdzie indziej znajdujemy słowa Pańskie: „Trzeba zawsze modlić się i nie ustawać” (Łk 

18, 1).  

Jeśli należy zawsze się modlić, dlaczego mówi: „Nie bądźcie wielomówni”? Jak mogę 

modlić się zawsze, kiedy szybko kończę? Tu mi każesz szybko kończyć, tu natomiast 

zawsze się modlić i nie ustawać. Co to znaczy?  

Abyś to zrozumiał, proś, szukaj, kołacz. Bowiem jest zamknięte, nie by tobą pogardzać, 

ale by cię ćwiczyć. I dlatego, bracia, mamy się zachęcać do modlitwy: my i wy.  

Nie mamy bowiem innej nadziei wśród wielu nieszczęść tego świata, jak w 

kołataniu na modlitwie, jak w silnej wierze zawartej w sercu, bo nie da tobie twój Ojciec 

tego, o czym wie, że ci nie służy.  

Ty wiesz, czego pragniesz, On natomiast wie, czego ci potrzeba. Wiedz, że jesteś pod 

opieką Lekarza i że jesteś chory, co zresztą jest prawdą. Bo całe nasze życie jest chorobą, a 

długie życie nie jest, niczym innym jak długą chorobą. Wiedz więc, że ten, co choruje, 

poddany jest lekarzowi. Miałbyś ochotę prosić lekarza, aby na świeże owoce lub na napicie 

się kielicha wina?  



Nikt ci nie przeszkadza prosić: może ci nie zaszkodzi, lub nawet, wręcz przeciwnie, 

przyda się. Nie wahaj się prosić: proś i nie zwlekaj, ale nie martw się, jeśli nie otrzymasz. 

Jeśli tak się ma sprawa z lekarzem twego ciała, to o ile bardziej z Bogiem – Lekarzem, 

Stworzycielem. Odnowicielem ciała i duszy. 

 

 Tertulian 

 

Modlitwa - ofiara duchowa 
 

Taka jest owa duchowa ofiara, która usunęła ofiary pierwotne. „Co mi – powiedziano – 

po mnóstwie waszych ofiar? Syt jestem całopalnych baranów i łoju tłustych jagniąt, 

nie chcę krwi wołów i kozłów. Kto żądał tego z rąk waszych?” (Iz 1, 11).  

Uczy Ewangelia, czego chce Bóg: „Przyjdzie godzina, kiedy prawdziwi czciciele będą 

czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Duchem jest Bóg i takich czcicieli szuka” (J 4, 23).  

My jesteśmy prawdziwymi czcicielami i prawdziwymi kapłanami, modląc się w duchu; 

duchem ofiarujemy prawdziwą i miłą Bogu modlitwę, jakiej On pragnął i jaką przewidział. 

Tę modlitwę – oddaną Mu z całego serca, ożywioną wiarą, strzeżoną prawdą, lśniącą 

nienaganną niewinnością i czystością, uwieńczoną miłością, wspaniałością dobrych czynów 

– winniśmy zanieść do ołtarza Pańskiego wśród psalmów i hymnów, a ona wyjedna nam 

wszystko u Boga. 

Czegóż bowiem odmówi Bóg modlitwie pochodzącej z ducha i prawdy, modlitwie, jakiej 

sam żąda? Czytamy, słyszymy i wierzymy tak wielkim zapewnieniom o jej skuteczności... 

Sprawiedliwa modlitwa odwraca gniew Boży, strzeże przed wrogami, wstawia się za 

prześladowcami. Czyż to dziw, że umie wybłagać wody niebieskie, skoro potrafiła wyprosić 

ogień? Tylko modlitwa jest tym, co zwycięża Boga. 

Chrystus chciał, aby dzięki niej nie działo się nic złego. Użyczył też wszelakiej mocy do 

dobrego.  

 Dlatego modlitwa nie potrafi niczego innego jak tylko odwołać dusze zmarłych z 

drogi śmierci, słabym przywracać siły, chorych uzdrawiać, uwalniać opętanych, 

otwierać drzwi więzienia, rozwiązywać więzy niewinnych.  

 Modlitwa gładzi winy, odpędza pokusy, gasi prześladowania, pociesza smutnych, 

raduje wielkodusznych, prowadzi podróżnych, łagodzi fale, przeszkadza 

zabójcom, żywi ubogich, rządzi bogatymi, podnosi upadłych, podtrzymuje 

chwiejnych, daje moc stojącym.  

 Modlitwa jest murem wiary, bronią i tarczą przed nieprzyjacielem. Nigdy zatem 

nie wychodźmy nieuzbrojeni. Nie zapominajmy o powstaniu za dnia i o czuwaniu 

w nocy.  



Pod bronią modlitwy strzeżmy znaku naszego wodza i na modlitwie oczekujmy trąby 

anioła.  

 Modlą się też wszyscy aniołowie, modli się wszelkie stworzenie.  

 Modli się bydło i dzikie zwierzęta zginają kolana; wychodząc ze stajen i jaskiń, 

nie spoglądają obojętnie na niebo, lecz na swój sposób głos wydają.  

 Nawet ptaki zrywają się ze swych gniazd, unoszą się ku Bogu, a zamiast rąk 

rozkładają skrzydła w formie krzyża i wydają głosy podobne do modlitwy.  

Cóż można więcej powiedzieć o modlitwie? Chyba to, że sam Pan się modlił. 
Jemu cześć i chwała na wieki. 

 Św. Ambroży 

 

Dla ciebie Chrystus spędza noc na modlitwie 
 

 „I spędzał – powiedziano – noc na modlitwie Bożej” (Łk 6, 12).  

 Masz tu ukazane Jego czyny, masz wzór, jaki powinieneś naśladować. 

Co bowiem sam dla swego zbawienia czynić powinieneś, skoro dla ciebie Chrystus 

spędza noc na modlitwie? Co powinieneś czynić, gdy chcesz podjąć wykonanie jakiegoś 

pobożnego zamiaru, skoro Chrystus, mając rozesłać apostołów, modlił się, i to sam się 

modlił? 

Nigdzie bowiem – o ile się nie mylę – nie jest podane, że modlił się z apostołami; 

wszędzie sam się modlił. Albowiem ludzkie pragnienie nie pojmuje Bożych zamiarów, ani 

też nikt nie może być uczestnikiem najgłębszych przeżyć Chrystusa. 

 

 Św. Augustyn 

 

A więc nie ustawajmy w modlitwie 
 

 „Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie oddalił ode mnie swego 

miłosierdzia” (Ps 66 [65], 20).  

Tak mówi Ten, który doszedł do chwały zmartwychwstania, gdzie i my już jesteśmy 

dzięki nadziei. Tak, i my tam jesteśmy. Słowa te są także naszymi słowami. Jak długo 

przebywamy na tej ziemi, powinniśmy prosić Boga, aby nie odpychał naszej prośby i nie 

oddalał od nas swego miłosierdzia, to jest, abyśmy się modlili wytrwale, a Bóg aby 

ustawicznie okazywał nam swoje miłosierdzie. 



 Bo wielu zaczyna słabnąć w modlitwie. Bezpośrednio po swoim nawróceniu modlą 

się gorąco, a później ospale, jeszcze później ozięble, w końcu niedbale. 

Wydaje im się, że już są bezpieczni. Wróg czuwa, a ty śpisz. Sam Pan nakazał w 

Ewangelii, że zawsze winniśmy się modlić, a nigdy nie ustawać (Łk 18, 1).  

A więc nie ustawajmy w modlitwie. Chociaż Bóg zwleka niekiedy z wysłuchaniem nas, 

to jednak nie odepchnie naszej prośby i nie oddali od nas swego miłosierdzia. Możemy 

polegać na Jego wierności. I dlatego trwajmy na modlitwie. A sama wytrwałość w 

modlitwie już jest darem Jego dobroci.  

Powiedział przecież: „Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie oddalił 

ode mnie swego miłosierdzia”.  

Słabnie twoja gorliwość w modlitwie, tak długo możesz mieć pewność, że nie opuści cię 

Boże miłosierdzie. 

 

 Św. Jan Kasjan 

 

Doskonała modlitwa Zbawiciela 
 

 

On sam będąc źródłem świętości nieskazitelnej, nie potrzebował jej szukać zewnętrznie 

w zacisznych ustroniach i za pomocą dobroczynnego wpływu samotności... A jednak 

poszedł na ustronie, „by pomodlić się na osobności” (Mt 14, 23), ucząc nas swoim 

przykładem, abyśmy i my, jeżeli chcemy wzywać Boga z sercem, czystym i niepodzielnym, 

odosobnili się od wszelkiego niepokoju i zgiełku tłumów.  

Tak bowiem możemy się już w tym ciele choć częściowo przysposobić do uzyskania 

niejakiego podobieństwa z tą szczęśliwością, która w przyszłym życiu przyobiecana jest 

świętym, aby nam „Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28). 

Kiedyż to ziści się w nas doskonała modlitwa Zbawiciela naszego, którą zanosił za 

uczniów swoich do Ojca, mówiąc:  

 „Aby miłość, którą Mnie umiłowałeś, w nich była, a oni w Nas” (J 17, 26)                      

i znowu:  

 „Aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni byli 

w Nas jedno” (J 17, 21)?  

Stanie się to wówczas, gdy owa doskonała miłość, „którą On pierwszy umiłował nas” 

(1 J 4, 10), przeniknie także serca nasze; bo wierzymy, że modlitwa Pana musi się spełnić                  

i w żaden sposób bezskuteczną być nie może. 



 Wtedy Bóg będzie wszelką miłością, wszelkim pragnieniem, wszelką 

dążnością i wszelką myślą naszą. On będzie treścią całego życia, każdego 

słowa, każdego tchnienia naszego. 

 Owa jedność, która łączy teraz Ojca z Synem, a Syna z Ojcem, musi się przelać do 

czucia i umysłu naszego, to znaczy: jak On nas miłuje miłością szczerą, czystą                         

i nierozdzielną, tak i my musimy się zjednoczyć z Nim przywiązaniem stałym                                  

i nierozerwalnym, związani z Nim węzłem tak ścisłym, aby każdym tchnieniem naszym, 

każdym pojęciem i każdym wyrazem był Bóg.  

Musimy, powiadam, dojść do tego celu, którego jak już stwierdziłem, pragnie dla nas 

Pan, gdy się modli: 

 „Aby wszyscy byli jedno, jak i My jedno jesteśmy – Ja w nich, a Ty we Mnie – 

aby osiągnęli doskonałą jedność” (J 17, 22n) i znowu:  

 „Ojcze, chcę, aby gdzie Ja jestem, byli ze Mną i ci, których Mi dałeś” (J 17, 

24). 

Tak więc powinno być zadaniem i usilnym dążeniem pustelnika, aby stał się godnym 

posiąść podobieństwo przyszłej szczęśliwości już w tym ciele i zakosztował w tym 

ułomnym naczyniu jakoby zadatku niebieskiego obcowania i chwały. 

 
 

 

 

XXIX 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. 
 

       
  

Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać 

[przypowieść o sędzi i wdowie](...). A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, 

którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, 

że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 

przyjdzie?".  (Łk 18, 1.7-8). 
 

 

 

 



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

do mnie?” 
 

Często przyrównuje się modlitwę do oddychania. Brak jednego czy drugiego 

prowadzi do śmierci - duchowej w przypadku modlitwy i fizycznej w przypadku 

oddychania.  

Modlitwa taj jak oddech, raz jest intensywna, a raz ledwo wyczuwalna. 

Pan Jezus podkreśla w Ewangelii, że ważne, aby była nieustanna, wierna, wręcz 

natarczywa. Pan Bóg takiej modlitwy nie pozostawi bez pozytywnej odpowiedzi, bez 

swojego zaangażowania na rzecz wzywających Jego pomocy. 

 Jaka jest moja modlitwa, systematyczna czy w kratkę? 

 Czy wołam do Pana dniem, a kiedy trzeba, to i nocą? 

 Czy nie odkładam, nie odwlekam modlitwy na później, na lepszy czas, do 

momentu, aż przyjdą chęci czy ochota? 

 Czy zdaję sobie sprawę, że Panu Bogu podobają się nie tylko modlitwy 

"uładzone", "grzeczne", "poprawne", ale też "gwałtowne", "natarczywe" czy wręcz 

"buntownicze"? 

 Czy znam smak modlitwy oschłej, trudnej? 
 

Pan Jezus wyraża swoją troskę o stan wiary w sercach ludzi. Martwi się, czy 

będzie zadowalający, kiedy On powróci, aby podsumować historię świata i człowieka. 

Czy nie będzie musiał szukać wiary jak ten, który zgubił coś cennego? Czy szukając 

jej, zdoła ją odnaleźć? 
 

 Czy dbam o swoją wiarę? Czy ją pogłębiam i umacniam, poszerzając wiedzę 

religijną? 

 Czy zdaję sobie sprawę, że bez wiary także moja modlitwa jest niewiele warta?  

 

Grozi jej rytualizm, powierzchowność, traktowanie jej jak magicznej formuły. 

 

 Czy moja wiara w Boga z dnia na dzień staje się coraz bardziej zawierzeniem 

Bogu? 

 Czy praktykuję swoją wiarę? 

 

Uczynię wszystko, aby Pan Jezus nie musiał czekać na koniec, ale już teraz mógł się 

spotkać z moją żywą wiarą. 
 
 

Poproszę o umocnienie we mnie daru modlitwy i wiary. 

 

 
 



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: 
 

Wznoszę swe oczy ku górom; 

skądże nadejdzie mi pomoc?  

Pomoc mi przyjdzie od Pana, 

co stworzył niebo i ziemię  (Ps 121, 1-2) 
 

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: 
 

 

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca! 
 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 
2019/2020 

 
 

Terminy spotkań (I semestr): 

 
26 października; 9 listopada– konferencja w Myczkowcach; 16 listopada;                      

30 listopada; 14 grudnia; 4 stycznia– opłatek; 18 stycznia  

 

2. Tematyka zajęć w dniu 19 października 2019 roku: 

 
 9.00-10.45 – ks. dr Marek Dzik: O mądrości i wierze – list św. Jakuba; 

 

 11.15-13.00 – s. dr hab. Joanna Nowińska SM:  Księga Tobiasza – motywy 

biblijne, specyfika diaspory, wierność Bogu w każdych okolicznościach. 

 

 

 



Karel Capek   "Marta i Maria" 
 
"Z drugiej strony Biblii. Antologia noweli biblijnej" wybrał i opracował ks. Marek Starowieyski, 

wyd. Świętego Wojciecha, Poznań 2017 

 

 "W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 

przyjęła Go do swego domu.  Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana              

i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. 

Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie 

samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła.  A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, 

troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało albo> tylko jednego. Maria obrała 

najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona". (Łk 10,38-42) 

 

 

Tego wieczoru przyszła Marta do sąsiadki swej Tamar, żony Jakuba Grünfelda, która 

leżała w połogu. 

 A widząc, że żar na kominie gaśnie, dołożyła drew i usiadła przy palenisku, by rozniecić 

ogień. Gdy zaś buchnęły płomienie, patrzyła Marta w ogień i milczała. 

 Wtedy rzekła pani Tamar: 

- Bardzo pani zacna, Marteczko. Tyle się pani trudzi, sama nie wiem, jak się pani 

odwdzięczyć. 

 Ale Marta nie rzekła nic, nie odwróciła nawet oczu od ognia. 

 Więc zapytała pani Tamar, mówiąc: 

- Czy to prawda, Marteczko, że był dziś u was Rabbi z Nazaretu? 

 I odpowiedziała Marta: 

- Był. 

 I złożyła pani Tamar ręce, i rzekła: 

- Pewnie się pani ucieszyła, panno Marto; wiem, do nas On by nie przyszedł, ale pani na 

to zasługuje, z pani jest taka dobra gospodyni. 

 Wtedy pochyliła się Marta nad ogniem i poprawiając polana, mówiła: 

- Powiem pani, że wolałabym się pod ziemię zapaść,  pani Tamar.  Gdzieżby mi 

przyszło do głowy, że teraz, przed świętami…  Dobrze, myślę sobie, najpierw urządzę 

pranie…. Wie pani, ile nasza Maria bielizny nabrudzi. Więc rzucam właśnie na tą kupkę te 

brudy. Aż tu naraz: ”Dzień dobry,  dziewczęta”,  i On stoi na progu!   

Ja zaczynam wołać: “Mario, Mario, chodź no tu”, aby mi jakoś pomogła posprzątać 

prędko ten stos koszul! -  Maryśka przylatuje rozczochrana i na Jego widok jak zacznie 

krzyczeć, niczym pozbawiona rozumu: ”Mistrzu, Mistrzu, Tyś do nas przyszedł?”.                       

I  bums, już pada przed Nim na kolana, szlocha i całuję Mu ręce.  

Może sobie pani wyobrazić, pani Tamar, jak ja się za nią wstydziłam; co sobie Mistrz 

musiał pomyśleć, taka roztrzęsiona histeryczka, a tu wszędzie te brudne szmaty;  



z trudem wykrztusiłam: “Mistrzu, odpocznij sobie”, i zbierałam tę  bieliznę; a Maria Go 

ciągnie za rękę i błaga: “Mistrzu, mów, opowiedz nam coś, Rabbi!”.  

Niech sobie pani wyobrazi, pani Tamar, ona do niego mówi “Rabbi”!  A tu wszędzie 

bałagan, wie pani, jak to przy praniu, ani nie zamiecione. Co On sobie musiał o nas 

pomyśleć! 

  - No wie pani,  Marteczko - Pocieszała ją pani Grünfeldowa -  mężczyźni nawet nie 

zauważą takiego nieporządku. Ja ich znam. 

  - Żeby nawet - Oświadczyła Marta z zawzięcie błyszczącymi oczami. -  Porządek musi 

być. Proszę posłuchać, pani Grünfeldowa, gdy Mistrz był na obiedzie u tego celnika, to 

Maria potrafiła Mu nogi umyć łzami i obetrzeć własnymi włosami.  

Powiem pani, pani Tamar, ja bym czegoś podobnego nawet nie śmiała zrobić, ale 

chciałabym, aby miał pod nogami przynajmniej czystą podłogę. Właśnie. I położyć przed 

Nim ten piękny kobierczyk, wie pani, ten z  Damaszku. A nie brudną bieliznę. Obetrzeć 

Mu nogi łzami i włosami -  to Maryśka potrafi; ale żeby się choć uczesała, gdy przyjdzie, 

to nie, a zamieść przed Nim podłogę, to także nie. Tylko kucnąć przed Nim na ziemi                

i zrobić takie -  o! -  oczy, “a teraz opowiadaj,  Rabbi!”. 

  - I opowiadał? - pytała ciekawie pani Tamar. 

  - Opowiadał -  ciągnęła Marta powoli. -  Uśmiechał się i mówił do Marii.  

Wie pani, a ja rzuciłam się sprzątać tę bieliznę i potem podać Mu choćby odrobinę 

koziego mleka i kawałek chleba -  wyglądał na strudzonego i zmęczonego; już miałam na 

języku: “Mistrzu, przyniosę Ci poduszki, odpocznij chwileczkę, zdrzemnij się, my 

będziemy cicho jak duszki, nawet oddychać nie będziemy”, ale wie pani, pani 

Grünfeldowa, człowiek Mu nie chce przerywać.  Chodziłam więc na palcach, żeby się 

Maria domyśliła, że powinna być cicho, ale gdzie tam! “Opowiadaj jeszcze, Mistrzu, 

proszę, proszę, jeszcze coś”, a On, złoty  człowiek, uśmiechał się i mówił. 

 - Ach, tak bym chciała słyszeć, co mówił -  westchnęła pani Tamar. 

 - Ja także,  pani Tamar -  rzekła sucho Marta. -  Ale ktoś musiał dla Niego wystudzić 

mleko, aby było świeże. I ktoś musiał wybrać trochę miodu do  chleba. Potem skoczyć do 

Efraimów -  obiecałam Efraimce, że doglądnę jej dzieci, bo ona musi iść na targ - wie 

pani, nawet taka stara panna jak ja także się czasem przyda.  

Gdybyż choć nasz brat Łazarz był w domu!  Lecz gdy Łazarz rano zobaczył, że zanosi 

się na pranie, powiada: ”Już mnie nie ma, dziewczęta; ale ty Marto, uważaj, gdyby tędy 

szedł ten sprzedawca korzeni z Libanonu, kup dla mnie herbatę na piersi”. Nasz Łazarz 

bowiem  słabuje nieco na piersi, wie pani, bardzo z sił opada; i tak sobie wciąż myślałam, 

że gdyby Łazarz wrócił, dopóki tu jest Mistrz -  wierzę, pani Grünfeld, że on by nam 

Łazarza uzdrowił; jak tylko słyszałam czyjeś kroki, leciałam od razu przed dom i wolałam 

na każdego: “Panie Aszer, panie Lewi, panie Isachar, gdyby pan spotkał brata Łazarza, 

niech zaraz, ale to zaraz przyjdzie do domu”, a przy tym wypatrywałam tego sprzedawcy 

korzeni; nie wiedziałam, co wpierw robić.  

  - Ja to znam- mówiła pani Grünfeldowa. -  Z rodziną zawsze są kłopoty. 



  - Co tam kłopoty - mówiła Marta. - Ale widzi pani, pani Grünfeld, człowiek by także 

chciał posłuchać słowa Bożego.  

Jestem tylko głupią kobietą, taką służącą jestem - mówię sobie, ktoś i to musi robić, 

ktoś musi gotować i prać, i naprawiać łachy, i sprzątać, skoro nasza Maryśka nie ma do 

tego usposobienia. Ona już nie jest taka ładna jak dawniej, pani Tamar; ale z niej była taka 

piękność, że... że ... że po prostu musiałam jej służyć, wie pani?  

A przy tym każdy sobie myśli, że  jestem zła -  pani Grünfeldowa, pani to wie, zła              

i nieszczęśliwa kobieta nie może niczego dobrze ugotować, a ze mnie przecież nie 

najgorsza kucharka.  

Skoro Maria jest piękna, niech Marta dobrze gotuje, czy nie mam racji?  Ale, pani 

Tamar, to pani może także wie: czasem człowiek na chwilkę, tylko na chwileczkę opuści 

ręce na podołek, a wtedy mu przychodzą takie różne myśli: że może ci ktoś coś powie albo 

się na ciebie tak jakoś popatrzy... jakby ci mówił:  

“Córko, miłość swoją nam ofiarujesz i całą siebie nam dajesz, nie szczędzisz swych 

sił i utrzymujesz całą czystość czystością swej duszy; wchodzimy do twojego domu, 

jakbyś to była ty sama, Marto, ty także na swój sposób wiele umiłowałaś”. 

 - Ba, to się tak mówi - rzekła pani Grünfeldowa. -  Ale gdyby pani, Marteczko, miała 

sześcioro dzieci jak ja, to by pani dopiero widziała. 

Na to mówiła Marta: 

- Pani Grünfeld, gdy tak na raz przyszedł On, Mistrz Nazarejski, aż się przelękłam: 

może ... może przychodzi powiedzieć mi to piękne, na co jakbym od tylu lat czekała... a tu 

właśnie taki nieporządek!  Miałam serce w gardle, nie mogłam mówić... Powiedziałam 

sobie: "Głupia jestem, to  przejdzie, tymczasem namoczę tę bieliznę i skoczę do 

Efraimowej, poślę po naszego Łazarza i wygonię z podwórza kury, aby Mu nie 

przeszkadzały”.  

A potem,  gdy wszystko było w porządku, ogarnęła mnie taka cudowna pewność, że 

teraz jestem przygotowana do słuchania słowa Bożego. Więc cicho, cichuteńko weszłam 

do świetlicy, gdzie On siedział i mówił. Maria siedziała u Jego nóg, oczu  z Niego nie 

spuszczała….-  Marta zaśmiała się sucho. 

  - Przyszło mi na myśl, jakbym to ja wyglądała, gdybym tak na niego wytrzeszczyła 

oczy!  A wtem On, pani Grünfeld, spojrzał na mnie tak łagodnie i jasno, jakby chciał coś 

powiedzieć. A ja na raz widzę, Boże, jaki On chudziutki! Wiadomo, nigdy nic porządnego 

nie zje, mojego chleba i miodu nawet nie tknął...  

   I o to mi wpadło na myśl: gołąbki!  Przyrządzę mu  gołąbki!  Poślę po nie Maryśkę na 

targ, a On sobie tymczasem chwileczkę odpocznie. -”Marysiu - powiadam - chodź no na 

chwilkę do kuchni”. Ale Maria nic, jakby była ślepa i głucha. 

  - Nie chciała zostawić gościa samego -  łagodziła pani Tamar. 

  - Lepiej by pomyślała -  rzekła twardo Marta -  aby miał co zjeść; od tego jesteśmy 

my, kobiety no nie?  A gdy widziałam, że Maria nic tylko patrzy jak w zachwyceniu, to -  

pani Tamar,  sama nie wiem, jak  to się stało, ale musiałam powiedzieć:  



 

“Panie, czy Ci jest obojętne, że moja siostra zostawia mnie samą do posługi? 

Powiedz jej, niech mi w kuchni pomoże!”. Tak mi się wyrwało! 

 

  - No i powiedział jej? -  spytała pani Grünfeldowa. 

Na to łzy popłynęły z zaczerwienionych oczu Marty. 

 

  - “Marto, Marto, troszczysz się i starasz o wiele rzeczy: ale jednego potrzeba, 

Maria lepszą wybrała cząstkę i tej nikt jej nie odbierze”.  Tak jakoś to, pani Tamar, 

powiedział. 

 

 Przez chwilę było cicho. 

  - I to było wszystko, co  powiedział? -  wypytywała pani Tamar. 

  - Wszystko, co  wiem -  powiedziała Marta, ocierając kułakiem łzy. - Potem poszłam 

kupić te gołąbki -  to są złodzieje ci na targu, pani Grünfeld -  i upiekłam je,  i ugotowałam 

dla pani zupę z gołębich dróbek. 

  - Wiem -  mówiła pani Grünfeldowa -  Pani jest bardzo poczciwa, Marteczko. 

  - Nie jestem -  przerwała Marta. -  Żeby pani wiedziała,  pierwszy raz mi się 

przytrafiło, żem gołąbków nie dopiekła. Były twarde; ale ja... mnie wszystko z rąk leciało. 

Bo ja w Niego tak ogromnie wierzę, pani Tamar. 

  - Ja także -  powiedziała pobożnie pani Tamar. -  I co mówił jeszcze, Marteczko?                

Co mówił do Marii? Czego nauczał? 

  - Nie wiem -  rzekła Marta. -  Pytałam się Marii, ale wie pani, jaka ona narwana…           

”Ja już nie wiem -  mówiła - na moją duszę, nie mogłabym ci uczciwie powiedzieć ani 

słowa, ale było to tak cudownie piękne, Marto, i jestem tak niezmiernie szczęśliwa…” 

  - To także wiele znaczy -  przyznała pani Tamar. 

Wtedy Marta hałaśliwie wysmarkała nos po płaczu  i rzekła: 

  - Niech no pani da, pani Grünfeld, przewinę pani tego brzdąca. 
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