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Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub 

córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.  

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.  

Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.  

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie 

posłał.  

Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. 

Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.  

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest 

uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019      

 

Warunki bycia uczniem  (Mt 10,34-42) 

 

ST: Dn 7,13-14; Mi 7,6 

NT: Mt 16,24-25; 25,40 II Mk 8,35; 9,41; 10,16; 12,51-53; 14,26-27; J 12, 25-44 

KKK: namaszczenie chorych, 1506; misja apostołów, 858 

Lekcjonarz: 10,34-39: czytania wspólne o męczennikach 
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[10, 34 - 39]  

Czyż Jezus nie przyszedł po to, by pokój przynieść na ziemię?  

O zaprowadzaniu pokoju mówił podczas wypowiadania błogosławieństw (5,9), a w tej 

mowie polecił apostołom, by wchodząc do domów, zwiastowali ludziom pokój (10,12). 

Dlaczego zatem teraz stwierdza: Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz? 

Po pierwsze, pojęcia "miecz" nie należy rozumieć jako faktycznej broni używanej do 

walki (26,52). Słowo to ma znaczenie metaforyczne. 

Miecz obrazował  

 ostateczną walkę przy końcu czasów (Mdr 5,20; Syr 39,30; Iz 66,16), a także 

 cierpienie i rozterki (Łk 2,35). 

Te właśnie znaczenia ma tu na myśli Jezus, co pokazuje jego aluzja do księgi 

Micheasza (7,6), gdzie zapowiedziano, że epokę mesjańską poprzedzi zamieszanie w 

rodzinnych relacjach:  

Bo przyszedłem poróżnić "syna z jego ojcem, córkę z matką, synową                          

z teściową" (10,35-36; Mi 7,6: " Bo syn znieważa ojca, córka powstaje przeciw swej matce, 

synowa przeciw swej teściowej: nieprzyjaciółmi człowieka są jego domownicy"). 

Podziały wywołane głoszeniem królestwa zapanują nie ze względu na samo jego 

przesłanie, ale ze względu na sposoby jego przyjmowania przez ludzi. Reakcje będą 

rozmaite: od pełnego przyjęcia do wrogiego odrzucenia, to zaś wprowadzi niezgodę - 

nawet wrogość - w rodzinach. 

 

Tutaj Jezus ponownie mówi o byciu godnym.  

 W wersetach 10,11-13 mówił o byciu godnymi w odniesieniu do tych, którzy 

przyjmą lub odrzucą uczniów podczas ich podróży misyjnych.  

 Teraz zostanie poddane próbie to, czy godni są sami uczniowie. 

Uczeń, który jest "godzien", nie kocha ojca, matki, syna czy córki bardziej niż 

Chrystusa. 

W starożytnej kulturze żydowskiej, w której tak ważne były relacje rodzinne, słowa 

Jezusa były bardzo wymagające. 

Jezus mówi, że wierność Jemu, postawiona nawet ponad własną rodziną, jest oznaką 

bycia prawdziwym uczniem. Ten, który stawia lojalność względem rodziny ponad Niego, 

nie jest Mnie godzien. 

Jeszcze  bardziej zniechęcające jest stwierdzenie, że uczeń musi brać swój krzyż              

i iść za Mną. 



To pierwsza wzmianka o krzyżu w Ewangelii Mateusza i, co zadziwiające, wskazuje 

przede wszystkim na przeznaczenie nie tyle Jezusa, co uczniów. 

To wspomnienie o więźniu dźwigającym belkę krzyża na swoje własne ukrzyżowanie 

musiało być szokujące dla uczniów. 

Jednak Jezus wykorzystuje właśnie ten odrażający obraz, by opisać drogę ucznia 

godnego tego miana. Ten, kto nie chce podążyć za Jezusem ku tej upokarzającej                         

i bolesnej śmierci, nie jest Mnie godzien. 

Choć nie każdy uczeń zostanie wezwany do faktycznego męczeństwa, wszyscy są 

powołani do codziennego umierania dla siebie. 

Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, 

znajdzie je. 

Ci, którzy szukają w życiu szczęścia poprzez dążenie do własnych korzyści, nigdy nie 

zostaną zaspokojeni.  

Tylko przez oddawanie się Bogu i innym doświadczamy trwałego spełnienia, 

jakiego chce dla nas Bóg. 

 

[10, 40-42]  Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje: słowa te mogą nawiązywać do 

żydowskiej tradycji, według której wysłannik, czyli shaliah, w pełni posiadał autorytet 

reprezentowanej przez siebie osoby. 

"Wysłannik człowieka (...) jest jak sam ten człowiek"
1
. 

 

Apostołowie nie nauczają mocą własnego autorytetu. Za ich nauczaniem                             

i uzdrawianiem stoi autorytet samego Jezusa Chrystusa. 

Przyjęcie nauczania apostołów jest przyjęciem Jezusa. 

Lecz w kontekście pojęcia shaliah możemy też zobaczyć, że odrzucenie posługi 

apostołów nie jest błahą sprawą. To odrzucenie samego Jezusa: "kto wami gardzi, Mną 

gardzi" (Łk 10,16). 

Lecz ten, kto przyjmuje apostołów, przyjmuje nie tylko Jezusa, lecz także Boga, Jezus 

bowiem jest shaliah Ojca, który jest w niebie:  

kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 

 
 

 

 

                                                           
1
 M. Berakot, 5,5, według tłumaczenia w: D.A. Hagner, Matthew 1-13, s.295 



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (10,34-42) 

 

Dla współczesnych chrześcijan idea wzięcia na siebie krzyża często jest metaforą 

opisującą borykanie się ze zwykłymi trudnościami życiowymi: długim staniem                    

w korku, problematycznym szefem, przeziębieniem. 

Jednak dla żyjących w I wieku Żydów obraz wzięcia na siebie krzyża był czymś 

wzbudzającym przerażenie i wstyd. 

Ukrzyżowanie było najbardziej okrutną formą egzekucji stosowaną przez rzymskie 

władze. Miało ono być nie tylko ukaraniem buntowników przez wywołanie możliwie 

najdotkliwszego fizycznego bólu, lecz także ich jak największym upokorzeniem - 

stanowiąc ostrzeżenie dla innych potencjalnych rebeliantów, by nie buntowali się przeciw 

Rzymowi. Publiczne upokarzanie przestępcy rozpoczynało się wraz                         z 

wzięciem przez niego na ramiona belki krzyża i niesieniem jej przez ulice miasta, pośród 

wyszydzania przez tłumy. 

Dlatego gdy Jezus mówi, że prawdziwy uczeń musi "brać na siebie swój krzyż", 

wzywa nie tylko do akceptacji drobnych niewygód i trudów życiowych. 

Wzywa uczniów, by byli gotowi oddać wszystko - jeśli to konieczne, nawet swoje 

życie - by za Nim podążać. 
 

 

 

 
 

   Filoksen z Mabbug 
 

Cudowna zamiana 
 

 

Pan nasz powiedział do apostołów: nie tylko wy, „ale ten, kto opuszcza swój dom lub 

swą rodzinę, lub swoich braci, lub swoje siostry, lub swoich rodziców, lub swoje dzieci 

ze względu na Mnie i ze względu na moją Ewangelię, stokroć tyle otrzyma na tym 

świecie i życie wieczne w świecie, który przyjdzie” (Mt 19, 29).  
 

Któż śpi tak głęboko, by się nie obudził na głos takich obietnic? I jaki umarły nie 

zostanie wskrzeszony takim wiewem życia duchowego? I kto nie porwie się z gnuśności do 

ochoczej gotowości na wskazanie takiej drogi, która prowadzi do nieba? I kto poczuje się 

wzgardzony i znieważony, słuchając takiej obietnicy bez precedensu? I kto nie wyrzeknie 

się całego świata, nawet jeśli przypadkiem by go posiadał, aby zasiąść razem z Bogiem? I 

kto nie uraduje się ze zmiany rzeczy obecnych, które są doczesne, na rzeczy przyszłe, które 

są wieczne? 

 Bo przecież jeśli nawet rzeczy, które mamy opuścić, byłyby równe tym, które 

otrzymamy, trzeba będzie je jednak opuścić, bo Bóg to nam nakazał.  



Opuść je jednak już teraz, ponieważ są nikczemne i godne pogardy. A jeśli nawet nie 

opuścisz ich ze względu na słowa Chrystusa, czyż pewnego dnia nie staną ci się obcymi i 

będziesz musiał je opuścić? A jeśli one nie służą nam na nic, czyż nie lepiej zmienić je na 

coś, co jest pożyteczne?  

 

Kto nie pobiegnie na rynek, gdzie się odbywa ta zamiana?  

 

 Bo oto łachmany wymienione są na purpurę, 

 marne kamyczki – na perły, 

 zwykłe kamienie – na kamień berylu, 

 skrajne ubóstwo – na bogactwo bez miary, 

 fałszywe przedmioty – na szczere złoto,  

 ciemność – na światłość, 

 śmierć – na życie, 

 gorycz – na słodkość,  

 choroba – na zdrowie,  

 pogarda – na szacunek,  

 pospolitość – na wielkość, 

 zepsucie – na nieskazitelność,  

 przemijające – na nieprzemijające,  

 cień – na ciało,  

 głód – na nasycenie,  

 niewiedza – na stan duchowy,  

 straszne nieszczęście bez końca – na szczęście bez miary. 

 

 I wiele jeszcze innych rzeczy można by wyliczać bez przerwy, gdybyśmy tylko mogli 

znaleźć słowa, które są ich godne. Kto nie zmieniłby jednych na drugie i nie dałby całego 

swego ubóstwa w zamian za całą pełnię? 

 A ponieważ słowa, pochodzące od Ducha, nawet wypowiedziane w sposób prosty, 

przewyższają całą mądrość świata, Paweł objawił nam wielkość tej wymiany jednym 

prostym słowem i przez to jedno proste słowo wskazał nam, jak marne jest to, co 

posiadamy, a jak wielkie to, co jest Boskie: „To, co widać, jest chwilowe; to, czego nie 

widać, jest wieczne” (2 Kor 4, 18).  
 

Kto więc nie zamieni tego, co jest czasowe, na to, co jest wieczne, jeśli nie my i 

podobni nam głupcy. Jeśli zaś chodzi o ciebie, który wyrzekasz się tego, co widzisz, nie 

pytaj, jakie jest bogactwo, które otrzymujesz w zamian za swoje ubóstwo,  

ale zamiast tego postaraj się opanować swe ubóstwo i posiąść to bogactwo. Jakie jest 

ono i do czego podobne?  
 



Paweł ci wyjaśni, nie jakie ono jest, ale że nie ma mu podobnego. Powie ci, nie jakim 

ono jest, ale że jest niezmierzone. „To, czego oko nic widziało i czego ucho nie słyszało, i 

co nie wstąpiło w serca ludzkie, to właśnie Bóg przygotował sercom tych, którzy go 

miłują” (1 Kor 2, 9).  Wielkość zapłaty objawia się w tych słowach i w im podobnych. 

Słuchaj słów Bożych, które każą ci iść w ślady Jezusa i podjąć wyrzeczenie doskonałe, i 

wtedy dopiero staniesz się uczniem doskonałym: „Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie 

może być moim uczniem” (Łk 14, 33).  

Usłyszawszy to, czy masz jeszcze coś do powiedzenia lub jakąś odpowiedź? Cała twoja 

ciekawość i wszystkie twoje zagadki zostały usunięte jednym tylko słowem. Słowo prawdy 

jest wyniosłą ścieżką, po której będziesz kroczył.  
 

 Powiedział w innym jeszcze miejscu: „Kto nie opuści wszystkiego i nie weźmie 

swego krzyża i nie pójdzie za Mną, nie może być moim uczniem” (Mt 10, 38). 

 I aby nas nauczyć wyrzeczenia się dla Jego chwały nie tylko naszych dóbr i świata, 

aby Go wyznać, lecz także i naszego przemijającego życia, powiedział jeszcze: „Jeśli 

ktoś nie zaprze się samego siebie, nie może być moim uczniem” (Łk 14, 26). 

 I powiedział jeszcze: „Kto chce siebie ocalić, sam się zgubi, a kto się zgubi dla 

Mnie, ocali się” (Mt 16, 25). 

 I powiedział jeszcze: „Ten, kto siebie zgubi, zachowa się na życie wieczne, a tego, 

który Mnie służy, uczci mój Ojciec” (J 12, 25 n). 

 

I czytanie :  2 Krl 4, 8–11, 14–16 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

   (8) Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która 

zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by 

spożyć posiłek. (9) Powiedziała ona do swego męża: Oto jestem przekonana, że świętym 

mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. (10) Przygotujmy mały pokój 

górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie 

do nas, to tam się uda. (11) Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do 

górnego pokoju i tamże położył się do snu. (12) I powiedział do Gechaziego, swojego 

sługi: Zawołaj tę Szunemitkę! Zawołał ją i stanęła przed nim. (13) Rzekł do niego: Proszę, 

powiedz jej: Oto podjęłaś dla nas te wszystkie starania. Co można uczynić dla ciebie? Czy 

można przemówić słowo za tobą do króla lub do dowódcy wojska? Odpowiedziała: Ja 

mieszkam pośród swego ludu. (14) Mówił dalej: Co więc można uczynić dla niej? 

Odpowiedział Gechazi: Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. (15) Rzekł więc: 

Zawołaj ją! Zawołał ją i stanęła przed wejściem. (16) I powiedział: O tej porze za rok 

będziesz pieściła syna. Odpowiedziała: Ach, mężu Boży, panie mój! Nie oszukuj 

służebnicy twojej! 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Anonim, homilia przypisywana św. Fulgencjuszowi z Ruspe (V/VI w.). 
 

Gościnność Sunamitki nagrodzona 

 

Ta kobieta, która później zawiadomiła proroka o śmierci swojego syna, przyjęła 

[Elizeusza] z wyjątkową gościnnością, a ta jej wielka gościnność otrzymała [później] 

nagrodę we wskrzeszeniu [swego syna].  

Ponieważ Prorok przechodził często w tę i w tamtą stronę i cenił sobie to, że mógł u nich 

mieszkać, ten pobożny gość stawał się im miły i był chętnie przez nich zapraszany. Kobieta 

więc zapytywała w sercu, spierając się z sumieniem, a w duchu przygotowywała 

mieszkanie.  

Zapytała więc męża: „Oto Boże człowiek przybywa często do nas, choć nas bardzo 

przewyższa: on jest bowiem sprawiedliwy, my zaś grzesznicy, on jest niebiański, my 

ziemscy, on jest bezżenny dla nadziei, my zaś małżeństwem bez owocu. Trudno więc, by 

ściany, w których on przebywa w czasie swoich podróży były wspólne z naszymi, którzy 

mamy inne niż on obyczaje. Uczyńmy więc, mój mężu, dla niego pokój wysoko, a gdy on 

przyjdzie, będzie mógł w nim odpocząć jak we własnym mieszkaniu. Nasze bowiem 

mieszkanie musi być niżej, gdyż nasze zasługi są mniejsze. Męczennicy spoczywają pod 

ołtarzem Bożym, czyż więc i my nie powinniśmy spoczywać pod mieszkanie męża 

Bożego?”.  

Ten projekt został wspólnie przyjęty i oni, podobni do pszczół zaczęli budować 

mieszkanie, aby go przyjąć. Ta kobieta, która lubiła udzielać gościnności, nie wstydziła się 

przynieść wody i drzewa, bo praca wykonywana przez miłość miłosierdzia jest słodka.  

Ona myślała sercem a budowała pracą.  

I tak przygotowała pokój z całym wyposażeniem: umieściła stół, krzesło, łóżko, lampę, 

urządziła mieszkanie godne tego, który przybywał.  

„Gdzie jesteś – mówi – sługo mojego Pana. Oto wygląda ciebie pokój i jego urządzenie 

przygotowane wraz z meblami dla przyjęcia gościa 

Przyjęto go, pielęgnowano go ze czcią, a on szukał sposobu, jakby za to się odwdzięczyć. 

„Zapytaj Giezi – mówi mu – pytaj sługo, zawołaj sługo, zawołaj Sunanitkę, abyśmy jej 

wynagrodzili wzajemnością za tę życzliwość, którą ona nam okazała”. Sługa idzie, woła 

kobietę.  



Prorok mówi: „Proś kobieto, co tobie byłoby konieczne, abyś mogła otrzymać owoc 

swojej dobroci. Czyż bowiem nie wypada prosić za tobą u Króla, albo naszych Władców, 

abyś się nie niepokoiła jakimiś trudnościami”.  

Kobieta odpowiedziała: „Nie mam, panie, niczego, co by mi sprawiało trudności. 

Mieszkam pośrodku mego ludu; daleko są od nas spory publiczne, kiedy ty tu raczyłeś być 

naszym gościem. Nie uważam, by jakikolwiek trud podjęty dla ciebie był niesłuszny. My 

ciebie prosimy tylko o maleńką modlitwę u Pana”.  

Na to sługa [Giezi] powiedział: „Panie, w każdym razie ona nie ma syna, a jej mąż jest 

już bardzo leciwy”. Prorok obiecał: „W tych dniach zobaczysz, że poczniesz syna”.  

Ona zaś gorąco pragnąc, przestraszyła się pełna radości, ale powściągliwa zadrżała 

uczuciem radości. I rzeczywiście – porodziła w starości syna, który jednak miał umrzeć w 

młodości.  

 
 

 
 
 

Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 

 

23. NOC BIBLIJNA 

 

1 

Otwieram okno. Oddycham świeżym, wiosennym powietrzem. Jest pełnia księżycowa. 

Niebo na przekór wszelkim nieskończonościom rozpościera się jak bezpieczny dach nad 

światem, ogranicza go, pomniejsza, zamyka i oddziela nas jak żelazną barierą od 

niebezpiecznej otchłani kosmosu. Czytam opowieść o spotkaniu Jezusa z rabbim 

Nikodemem.  

Pismo Święte jest dla mnie nie tylko księgą wspomnień o moich przodkach, lecz 

również lekturą, której poszczególne fragmenty przywodzą mi na pamięć osobiste przeżycia 

z dawnych lat. Jak naciśnięcie określonego klawisza wydobywa ze strun fortepianu 

określony dźwięk, tak samo czytane przeze mnie fragmenty Pisma Świętego powołują w 

mojej świadomości do życia pewnych ludzi i zdarzenia, dzięki czemu staje się ono dla mnie 

swoistym zbiorem osobistych wspomnień, ukrytych pod mnie tylko znanym szyfrem 

biblijnych postaci. 

I tak jest właśnie dzisiaj, gdy przeczytałem opowieść o odwiedzinach rabbiego 

Nikodema u Jezusa. 



2 

Była grudniowa, wietrzna noc, jedna z owych jerozolimskich bezsennych nocy, które 

spędzałem od dwóch lat w biurze Polskiej Agencji Telegraficznej, gdzie pracowałem, 

niekiedy do świtu, przy nasłuchu radiowym.  

Zdarzenia, które wtedy rozegrały się w dużym pokoju o kamiennej posadzce i wąskich 

oknach, zaopatrzonych w druciane moskitiery, były w swoim zewnętrznym wyrazie 

znikome, nieefektowne i w żadnym wypadku nie należały do kategorii gwałtownych. Wojna 

miała się ku końcowi. Już wkrótce opustoszeją pobojowiska. Pozostaną ruiny, zgliszcza i 

groby. Co na nich wyrośnie? A to, co wyrośnie, czy będzie lepsze od tego, co było?  

Gdzie jest moje miejsce w tym odmienionym świecie, w którego przyszłe wartości nie 

wierzyłem, podobnie jak nie obdarzałem zbyt wielkim zachwytem leżącej w gruzach 

przeszłości. Kohelet powiedział: "Nie pytaj: - A cóż to się dzieje, że dawne czasy były 

lepsze od dzisiejszych? - albowiem to nie jest mądre pytanie" (Kohelet, VII, 10).  

Takie były moje ówczesne rozmyślania, a poczucie samotności dojrzewało we mnie 

równolegle z dogasającą wojną, której nieuchronnie zbliżający się koniec stawiał mnie 

wobec trudnych zagadnień, a przede wszystkim żądał ode mnie dokonania rozrachunku z 

przeszłością i do wyciągnięcia ostatecznych wniosków.  

Idąc tej nocy do pracy, byłem pewny, że i ona na podobieństwo poprzednich nocy 

zaludni się upiorami moich klęsk. Nie przypuszczałem, że będzie to  

noc jedyna w swoim rodzaju, 

podczas jej krótkiego trwania nie tylko ujrzę z oślepiającą wyrazistością sens mojego 

życia, ale nieoczekiwanie dokonam wyboru pod auspicjami postaci, której współudziału w 

mojej decyzji nigdy nie przewidywałem. 
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Skończyłem pracę po północy. Zapaliłem papierosa. Wstałem od stołu, rozejrzałem się 

po pokoju i przypomniałem sobie, że nie mam w domu nic do czytania. Przerzuciłem leżące 

na stole broszury propagandowe, zwalone w nieładzie na półkę, jakieś powieści, które, nie 

wiadomo dlaczego i po co, znalazły się w biurze nasłuchu radiowego, i zatrzymałem wzrok 

na leżącej obok jednego z biurek stercie starych tygodników.  

Wyciągnąłem na chybił trafił kilka numerów.  

Z jednego z nich wypadła na podłogę dużych rozmiarów wkładka. Podniosłem ją. Była 

to reprodukcja rzeźby z XVII wieku Innocenza da Palermo z kościoła San Damiano w 

Assyżu, przedstawiająca ukrzyżowanego Chrystusa.  



Usłyszałem szelest oliwek rosnących na stokach wzgórz umbryjskich i poczułem 

nieprzepartą konieczność powrotu do Asyżu - Tak! Powrotu! - chociaż w tym mieście nigdy 

dotychczas nie byłem. Miała to być zdumiewająca droga powrotna ze świata rozbitych 

wartości do wartości stałej, absolutnej i niezniszczalnej, którą niegdyś lekkomyślnie i 

marnotrawnie opuściłem w okolicznościach tak odległych i tajemniczych, że ich w żaden 

sposób w świadomości odbudować nie umiem. Mogło się to równie dobrze zdarzyć przed 

wiekami, w nieubłaganej pamięci czasu, która tkwi w każdym człowieku, jak i przed bardzo 

wieloma laty, gdy niepostrzeżenie dla samego siebie przekroczyłem magiczną linię 

dzieciństwa.  

Spojrzałem na reprodukcję. Wyobrażała Chrystusa w chwilę po Jego śmierci. Z pół 

rozchylonych warg uszedł ostatni oddech. Kolczasta korona spoczywała na Jego głowie jak 

gniazdo uwite z cierni. Miał oczy zamknięte, ale widział. Głowa Jego wprawdzie opadła 

bezsilnie ku prawemu ramieniu, ale na twarzy malowało się skupione zasłuchanie we 

wszystko, co się wokół działo. Ten martwy Chrystus żył. 

Pomyślałem: 

Bóg... 

I, włożywszy reprodukcję do teczki, wyszedłem. 
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Wracałem do domu. Ulice były puste. Wiał chłodny wiatr. Od czasu do czasu mijały 

mnie patrole wojskowe i dolatywało z dala, od strony Katamonu, pianie kogutów. Zza 

niskiego muru, okalającego ogród, zwisały rosochate łodygi agawy.  

Gdy wszedłem w Dolinę Świętego Krzyża, usłyszałem płaczliwe zawodzenie szakali, 

ale i ono wkrótce umilkło i znów szedłem w całkowitej ciszy, prześwietlonej księżycową 

pełnią. Świtało. Przez szpary do połowy zapuszczonych żaluzji wdarła się do pokoju nagła 

jasność dnia i pokryła ściany i podłogę ciemnozłotymi pręgami.  

Podniosłem żaluzje. Niebo, góry i dolina, dwie drogi wijące się na jej tle, puszysta 

kurzawa pyłu, unosząca się spod kopyt powoli wlokących się mułów - te wszystkie tak 

dobrze mi znane szczegóły ułożyły się teraz w nowe, radosne, franciszkańskie 

potwierdzenie Boga, świata i ludzi, tak piękne, że ilekroć później znajdowałem się pod 

naciskiem trudnych przeżyć i przypadków, zawsze wracałem myślą do tej Doliny Świętego 

Krzyża, którą zachowałem w pamięci jako miejsce Spotkania.  

 

 



Otworzyłem Nowy Testament, jak się otwiera drzwi prowadzące do rodzinnego domu, i 

czytałem: 

Był między faryzeuszami mąż Imieniem Nikodem, dostojnik judejski.  

Ten przybył do Niego nocą I rzekł do Niego: 

"Rabbi, my wiemy, że przyszedłeś od Boga Jako nauczyciel, 

Albowiem nikt nie może czynić takich cudów, Jeżeli Bóg z nim nie jest". 

A Jezus, odpowiadając mu, rzekł: 

"Zaprawdę, zaprawdę, mówię ci, 

Jeżeli ktoś na nowo nie urodził się, 

Nie będzie oglądał Królestwa Niebieskiego". Nikodem rzekł do Niego: 

"Jak może narodzić się człowiek, który jest [starcem? 

Czy mam po raz drugi wejść do łona mojej matki I narodzić się?" 

Jezus odpowiedział: 

"Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, 

Kto nie narodzi się 

Z wody 

I z Ducha, 

Nie wejdzie do Królestwa Bożego. 

Co się narodziło z ciała, 

Ciałem jest, 

Co się narodziło z Ducha, 

Duchem jest. 

Niech cię nie zdumiewa to, co do ciebie 

[powiedziałem o obowiązku nowych narodzin. 

Wiatr wieje według swej woli, 

A ty słyszysz jego szum. 

Ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. 

Tak dzieje się z tym, 

Kto narodził się z Ducha..." 

(Ewangelia św. Jana III, 1-8) 
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Nic w moim nocnym Spotkaniu nie było nadzwyczajnego, wszystko odbyło się w 

wymiarach powszednich zdarzeń, uwarunkowanych moją pracą i związanymi z nią 

nawykami, jak palenie papierosów, jak przechadzanie się po pokoju, tam i z powrotem, dla 

wyprostowania nóg, i czytanie gazety lub książki w krótkich przerwach między audycjami, 

jak garść smutnych rozmyślań nad przyszłością, jak wreszcie powrót do domu pustymi 

ulicami Jerozolimy.  



Nawet to, co przemilczałem o nocnym Spotkaniu, należy do dziedziny zjawisk tak 

powszednich i zwyczajnych, że mogę je śmiało scharakteryzować za pomocą odpowiedzi, 

której udzieliłem przed kilkoma dniami Jankowi, szesnastoletniemu chłopcu, pytającemu 

mnie z lękiem, czy przejście Żydów przez Morze Sitowia było naprawdę cudem, skoro 

według pewnych uczonych odbyło się dzięki naturalnemu działaniu odpływu morskiego i 

nie miało nic wspólnego z aktem nadprzyrodzonym.  

Zaniepokojonemu chłopcu zacytowałem zdanie Seneki: "Bóg działa za pomocą 

środków niekiedy, wydałoby się, bardzo odległych od naszego pojęcia o boskości". 

Wprawdzie jeszcze kilkakrotnie ciemna strona wieczności rzucała głęboki cień na 

obszary mojego czasu i wprowadzała wiele zamętu i nieładu w moje ówczesne dni, mimo to 

dzieje tej biblijnej nocy są dla mnie smugą najwspanialszego światła, jakie widziałem 

w moim życiu. 

 

24. POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO 

 

(przekład z greckiego) 

Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich do ojca: 

"Ojcze, daj mi część majętności. 

Która jest moim dziedzictwem". 

Rozdzielił im majętność, 

A po niewielu dniach 

Młodszy syn, zabrawszy wszystko, 

Odjechał w daleką krainę 

I tam, żyjąc marnotrawnie, 

Roztrwonił swoją majętność. 

A gdy wszystko stracił, 

Nastał głód wielki w owej krainie 

I on sam zaczął biedować. 

Poszedł 

I przyjął służbę u jednego z mieszkańców tej krainy, 

A ten posłał go na swoje pole, aby strzegł wieprzów. 

Rad byłby napełnić swój brzuch pożywieniem 

[wieprzów, Łupinami, 

Ale nikt mu ich nie dawał. 

A wszedłszy w siebie, rzekł: 

Jakże wielu najemników ma chleba pod dostatkiem  



W domu mojego ojca, 

A ja tu głodem przymieram! 

Wstanę i pójdę do mojego ojca, 

I powiem mu: 

"Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą, 

Nie jestem już godny zwać się synem twoim, 

Uczyń mnie na podobieństwo jednego z twoich [najemników]", 

Powstał więc i poszedł, 

A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec 

I wzruszył się miłosierdziem, 

A podbiegłszy, 

Rzucił mu się na szyję 

I ucałował go. 

I rzekł mu syn: 

"Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą, 

Nie jestem już godny zwać się synem twoim". 

Ale ojciec rzekł do sług swoich: 

"Przynieście natychmiast najpiękniejszą szatę, 

A odziejcie go 

I włóżcie pierścień na jego palec, 

A sandały na nogi. 

Przyprowadźcie i zabijcie tłuste cielę, 

A jedzmy i weselmy się, 

Albowiem ten syn mój umarł był, 

A ożył, 

Zaginął był, 

A odnalazł się". 

I poczęli się weselić. 

A starszy syn jego był na polu, 

A gdy idąc zbliżał się do domu, 

Usłyszał muzykę i taniec. 

Wtedy przywołał do siebie jednego ze sług 

I zapytał go, co się stało. 

A on mu odpowiedział: 

"Brat twój powrócił, więc ojciec twój - 

 Ponieważ go zdrowego odzyskał - 

Kazał zabić tłuste cielę". 

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść do domu, 

Przeto ojciec jego, wyszedłszy, począł go namawiać. 

Lecz on, odpowiadając, rzekł swojemu ojcu: 



"Spójrz, tyle lat ci służę 

I nigdy nie wykroczyłem przeciw twoim nakazom, 

Ty jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, 

Abym się weselił z moimi przyjaciółmi. 

A zaledwie wrócił twój syn, 

Który zmarnotrawił twój majątek z nierządnicami, 

Natychmiast kazałeś zabić tłuste cielę". 

A ojciec mu odpowiedział: 

"Synu, ty zawsze jesteś ze mną, 

I wszystko, co moje, jest twoją własnością. 

Trzeba było jednak urządzić ucztę i się weselić, 

Bo ten brat twój umarł był, 

A ożył, 

Zginął był, 

A odnalazł się". 

(Ewangelia św. Łukasza, XV, 11-32) 

 

 

 


