
Mt 10, 17 - 33 
 

(17) Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych 

synagogach będą was biczować.  

(18) Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo 

im i poganom.  

(19) Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem 

godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, 

(20) gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.  

(21) Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć 

ich przyprawią.  

(22) Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do 

końca, ten będzie zbawiony.  

(23) Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, 

powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.  

(24) Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana.  

(25) Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana 

domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. 

(26) Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, 

ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.  

(27) Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, 

rozgłaszajcie na dachach!  

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej 

Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.  

(29) Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca 

waszego nie spadnie na ziemię.  

(30) U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.  

(31) Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.  

(32) Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 

moim Ojcem, który jest w niebie.  

(33) Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który 

jest w niebie.  



 

Zapowiedź prześladowań. Męstwo w ucisku - (Mt  10, 17-33) 

Ks. dr  Damian Jurczak, "Krąg biblijny nr 41" Wyd. Biblos 

 

Każda aktywność człowieka może wzbudzać różne reakcje: od zachwytu po 

potępienie i prześladowanie. Dotyczy to również działalności misyjnej apostołów. 

Jezus, posyłając ich, zdaje sobie sprawę, że jest ona niezbędna, ale też - bardzo 

trudna. Będą się oni bowiem musieli zmierzyć w wieloma przeciwnościami. 

Omawiany fragment łączy się ściśle z poprzednimi, w którym zostało powiedziane, 

z czym wiąże się bycie autentycznym uczniem Chrystusa.  

Teraz rozwija tą myśl. 

 

Mt 10,17-18.  Jezus pouczenia swoje rozpoczął od ostrzeżenia:  

"Miejcie się na baczności przed ludźmi!" (Mt 10,17). 

Wynika z niego, że misjonarzom potrzebne będzie szczególne męstwo, bo w czasie 

ich posługi spotkają nie tylko ludzi otwartych na Dobrą Nowinę, ale także ich 

wrogów. 

Apostołowie mają uważać, przed kim odsłaniają tajemnice królestwa, na swojej 

drodze spotkają bowiem ludzi obłudnych i podstępnych, czekających tylko na pretekst 

do rozpoczęcia prześladowań. 

Jezus wymienił nawet ich rodzaje. 

Będą wleczeni do sądów - zwykle były to lokalne sądy, które w czasach Starego 

Testamentu odbywały się w bramach, a za czasów Jezusa już prawdopodobnie przy 

synagogach (stąd wzmianka o biczowaniu w synagodze - gdyż karę wymierzano zaraz 

po osądzeniu). 

Często też sprawa będzie trafiała dalej: do królów i namiestników - w celu 

wymierzenia jeszcze surowszej kary. Królowie byli to władcy żydowscy, sprawujący 

rządy w imieniu cesarza, a namiestnicy to na ogół pogańscy reprezentanci władzy 

rzymskiej. 

Postawa apostołów ma mieć charakter świadectwa. 

 

 



 

 

„Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować”   

(Mt 10,17) 

Gdy ich uwolnił od troski, uzbroił mocą czynienia znaków i uczynił ich jakby z diamentu 

i żelaza, oswobodziwszy ich od wszelkich starań o życie i od wszelkiego chwilowego 

utrapienia (por. Mt 10,8-10), następnie wylicza wszystkie prześladowania, które miały ich 

spotkać; nie tylko te, które dotkną ich wkrótce po tych słowach, lecz także te, które miały 

na nich spaść po długim czasie. 

W ten sposób z góry, ze znacznym wyprzedzeniem, przygotowuje ich do wojny z 

szatanem. Wynikło z tego wiele dobra.  

Po pierwsze, poznali moc Jego przepowiadania. Po drugie, aby później nikt nie 

podejrzewał, że prześladowania dzieją się z powodu słabości Nauczyciela. Po trzecie, aby 

ci, którzy będą je znosić, nie byli nimi przerażeni i zaskoczeni. Po czwarte, aby nie 

przerazili się usłyszawszy o Jego ukrzyżowaniu [...]. 

Zastanów się i nad tym, kim są ci, którzy słuchają tych twardych i trudnych nakazów. Są 

to ludzie lękliwi i prości, nieuczeni i niepiśmienni, nieznani pod każdym względem, rybacy, 

celnicy, którzy nie znali praw obowiązujących poza ich środowiskiem, którzy z trudem 

występowali na zgromadzeniach. 

Skoro mogło to przerazić nawet wielkich i możnych, to czyż nie mogło tym bardziej 

pognębić i przerazić tych, którzy byli zupełnie niedoświadczeni, i nienawykłych do 

wzniosłych myśli? Ale nie pognębiło [...]. 

Jaka jest pociecha na te wszystkie nieszczęścia? Moc tego, który ich wysyła. 

Dlatego powiedział na początku: "Oto Ja was posyłam". To wystarczy dla waszego 

pocieszenia, wystarczy, byście nabrali odwagi i nie lękali się żadnego nieprzyjaciela [...]. 

Warto się głębiej zastanowić nad tym, że ci bojaźliwi ludzie, którzy nigdy nie oddalili 

się poza jezioro, w którym łowili ryby, od razu nie uciekli. 

Dlaczego nie zastanowili się i nie powiedzieli sobie: "Gdzie się w końcu schronimy? 

Sądy są przeciwko nam, królowie przeciwko nam, namiestnicy, synagogi żydowskie, gminy 

pogańskie, rządzący i rządzeni". 

Dlatego przepowiedział nie tylko w odniesieniu do Palestyny i [czekających ich tam] 

prześladowań, ale podsunął im przed oczy wojny na całym świecie [...]. A to, co następuje, 

jeszcze bardziej przejmuje grozą, bo owi ludzie mieli stać się dla nas bratobójcami, 

dzieciobójcami, ojcobójcami (Mt 10,21). 



Ale oni nie powiedzieli ani nie pomyśleli nic takiego, ani nie domagali się wyjaśnienia 

tych poleceń, lecz byli ulegli i posłuszni, a nie było to jedynie owocem ich cnoty, lecz także 

mądrości Nauczyciela. 

Zauważ, jak do każdego z tych utrapień dołączył pociechę [...]. 

A pociesza ich tak dlatego, by nie mieli pragnąć zemsty nad innymi, lecz by czerpali 

odwagę stąd, że wszędzie będą mieli przy sobie Tego, który to przewidział, i że nie będą 

znosić tych cierpień jako ludzie źli i oszuści 
 

 (św. Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 33,1-3, tłum.                            

J. Krystyniacki) 

 

Mt 10, 21-22.  Prześladowania zaczną się już w rodzinach 

Jezus zapowiedział: "Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci 

powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią" (Mt 10,21). 

W dziele Mateuszowym terminem "brat" zwykle określa się współwyznawcę - 

jednak tutaj odnosi się on w pierwszym rzędzie do więzi rodzinnych. 

Prześladowania tego rodzaju były już zapowiadane przez proroka Micheasza                

(Mi 7,6): "Bo syn znieważa ojca, córka powstaje przeciw swej matce, synowa 

przeciw swej teściowej: nieprzyjaciółmi człowieka są jego domownicy". 

Uczeń Jezusa musi mieć świadomość, że ruszając za Mistrzem, ściągnie na siebie 

powszechną nienawiść. 

To właśnie "imię Jezusa" będzie powodem czekających go prześladowań - czyli 

identyfikowanie się z jego osobą i jego nauką. 

Nie ma jednak innej drogi zbawienia, jak tylko ta, 

aby pójść za Jezusem. 

Kto jednak wytrwa, nie odstępując od Niego - ten będzie zbawiony. 

 

 Warto więc dołożyć wszelkich starań tu, na ziemi, aby                    

nie stracić prawa do wieczności. 

 

 

 



Mt 10, 23.  Słyszeliśmy wcześniej, że uczeń Jezusa ma się odznaczać 

roztropnością węży i nieskazitelnością gołębi. 

Tu możemy znaleźć ilustrację do tego logionu Jezusa. 

Jeśli uczniowie poczują się zagrożeni w miejscu głoszenia Ewangelii, to mają się 

przenieść do innego miasta - bo nie jest rzeczą roztropną narażać się dobrowolnie na 

prześladowania. 

 Nie oznacza to zaprzestania misji głoszenia Dobrej Nowiny                                     

(jej kontynuowania wymaga nieskazitelność),  

 lecz chodzi wyłącznie o unikanie prześladowań, których da się uniknąć                  

(tego domaga się roztropność). 

Przy okazji Jezus wypowiedział dość enigmatyczne słowa. 

Stwierdził bowiem, że uczniowie nie zdążą "obejść miast Izraela, nim 

przyjdzie Syn Człowieczy" (Mt 10,23). 

W przeszłości wielu komentatorów zastanawiało się, czy stwierdzenie to stanowi 

zapowiedź rychłego końca świata i przyjścia Jezusa jako sędziego. 

Wynikałoby z niego, że wysłannicy Jezusa ("Dwunastu" i ich następcy) nie zdążą 

obejść wszystkich miast zamieszkałych przez Żydów i ich nawrócić, gdyż nastanie 

czas paruzji. 

Dziś komentatorzy wskazują jednak, że jest to raczej proroctwo mówiące                         

o zburzeniu Jerozolimy (doszło do niego w 70 r. po Chrystusie), traktowanym jako 

karzące nawiedzenie przez Boga miasta, które nie rozpoznało w Jezusie Mesjasza. 

 

Mt 10, 24-25.  W dalszej część mowy Jezus porównał relację między Nim a 

"Dwunastu" do relacji mistrz - uczeń i pan - sługa. 

Rozwinął w ten sposób swoje wyjaśnienie dotyczące przyczyny prześladowań 

uczniów. Skoro mistrz był prześladowany, to także uczniowie będą w nienawiści u 

wszystkich. Jeśli Pan jest pomawiany o niecne rzeczy, to z podobnymi zarzutami 

spotkają się również jego słudzy. 

Można w tych słowach dostrzec swoistego rodzaju pokrzepienie dla uczniów 

Jezusa, bo skoro cierpią prześladowania, to znaczy, że nie zeszli z drogi zbawienia. 

Podobnie jak On będą nazywani "Belzebubem" (było to obelżywe przezwisko 

bóstwa kananejskiego). 

Co prawda do tej pory w Ewangelii św. Mateusza Jezus nie był tak nazywany, 

ale nastąpi to później (Mt 12,24: "Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko przez 

Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy"). 



Mateusz niejako uprzedził przebieg wypadków. 

 

Mt 10, 26-27.  Wcześniej słyszeliśmy zachętę Jezusa, aby uczniowie, kierując 

się roztropnością, unikali prześladowań, teraz powiedział On, aby nie bali się 

prześladowców. 

Pozornie może wydawać się to sprzeczne, ale w rzeczywistości słowa te 

uświadamiają, że ostatecznie apostołowie głoszący Dobrą Nowinę znajdą się                   

w sytuacji wymagającej od nich męstwa. 

Słowa: "Więc się ich nie bójcie!" (Mt 10,26) - przypominają te pociechy, które w 

Starym Testamencie otrzymywali prorocy, aby bez względu na wszystko głosili to, 

co sami otrzymali od Pana. 

 

 

„Nie bójcie się!”  (Mt 10, 26) 

 

Cóż - powiada - boicie się śmierci i dlatego wahacie się, czy głosić? Głoście właśnie 

dlatego, że boicie się śmierci. To was wybawi od prawdziwej śmierci. 

Jeśli nawet zechcą was zabić, nie pokonają waszej lepszej cząstki, choćby nie wiedzieć 

jak usiłowali, bo: "Duszy zabić nie mogą". Choćby chcieli, nie pokonają jej [...]. 

Nie wtrąca ich w niebezpieczeństwa, lecz czyni ich wyższymi ponad 

niebezpieczeństwami i w krótkich słowach umacnia w nich wiarę w nieśmiertelność duszy, 

a zaszczepiwszy w nich tymi kilkoma słowami zbawienną naukę, pociesza ich inaczej [...]. 

"Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli" (Mt 10,31). Cóż bardziej błahego 

od nich [tj. wróbli]? A jednak nawet one, powiada [Jezus], nie zostaną złapane bez wiedzy 

Ojca waszego. Wyraża w ten sposób nie to, że upadają za Jego sprawą, bo to jest niegodne 

Boga, lecz to, że nic, co się dzieje, nie jest dla Niego ukryte. 

A jeśli nic, co się dzieje, nie jest Mu niewiadome, jeśli miłuje was szczerzej niż ojciec                 

i miłuje tak, że policzył nawet nasze włosy, to nie trzeba się bać. 

Powiedział to nie dlatego, żeby Bóg liczył włosy, lecz aby objawić Jego dokładną 

wiedzę i wielkie o nich zatroskanie. 

Jeśli wie o wszystkim, co się dzieje, jeśli może i chce was ocalić, to nie sądźcie, że 

cierpicie jako winowajcy, jeśli coś cierpicie. Bo On nie chce odwrócić od was cierpień, 

lecz pragnie nakłonić was, abyście nimi gardzili, gdyż właśnie to jest prawdziwym 

uwolnieniem od nich. 

 



"Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli". Widzisz, jak już pokonał 

ich lęk? Znał tajniki ich myśli.  

Dlatego dodał: "Nie bójcie się", nawet jeśli pokonują gorszą część, czyli ciało 
 

 (św. Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 34,2,                        

tłum. J. Krystyniacki) 

 

Nauka Jezusa przyrównana może być tutaj do ziarna rzuconego w ziemię. Na 

razie jest zakryta, lecz niedługo ukaże się wszystkim. 

Dokona się to dzięki nauczaniu apostołów, którzy rozgłoszą to, co było mówione 

po cichu (pouczenia, które były skierowane tylko do nich, zostaną przekazane 

wszystkim). 

Przypomina to pewne sytuacje, które znane były w czasach Jezusa. 

W synagodze słowa mistrza powtarzane były przez osoby o mocnym głosie.               

Z dachów najwyższych domów trąbą dawano znać rolnikom przebywającym na 

swoich polach, że zbliża się czas szabatu i że należy już wracać do domów, aby 

świętować. 

Można również odnieść te słowa do czasów ostatecznych, kiedy to w dzień sądu 

ostatecznego wszyscy poznają prawdę. 

 

Mt 10, 28 - 31.  Prawdziwy lęk winna wzbudzać perspektywa wiecznego 

odrzucenia przez Boga. Nawet zagrożenie śmiercią nie powinno budzić takiej 

bojaźni. 

Tylko bowiem lęk przed Bogiem, który jest sędzią i którego wyrokiem można 

zostać zatraconym w piekle (dokładnie "gehennie", czyli dolinie Hinnon - Mt 5,30), 

ma charakter zbawczy. 

Być może tymi słowami Jezus chciał uwolnić swoich uczniów od lęku, poprzez 

który wyraża się instynkt samozachowawczy, niemający jednak nic wspólnego                 

z bojaźnią Bożą. 

 Co pozwala przezwyciężyć naturalny lęk? 

Jezus wskazał, że męstwu sprzyja myśl o nieustannej opiece Bożej nad tymi, 

których on posyła. 

Niech uczniowie nie trwożą się trudnościami, które ich spotkają, wszak nic nie 

dzieje się bez woli Bożej (żaden wróbel, których para kosztowała grosz,  nie 

spadnie na ziemię bez woli Bożej;  



a przecież jeśli chodzi o apostołów, to nawet włosy na ich głowach zostały 

policzone - co daje pewność, że włos im z głowy nie spadnie). 

Trzykrotne wezwanie: "Nie bójcie się ..." (Mt 10, 26. 28. 31) - w tych 

napomnieniach można połączyć z jednokrotnym: "Bójcie się ..." (Mt 10,28). 

Nie bójcie się ludzi, gdyż towarzyszy wam Boża opatrzność, ale trwajcie w 

bojaźni przed Bogiem, który ma względem was swoje plany. 

 

Mt 10, 32-33.  Nagroda za męstwo w głoszeniu Ewangelii jest nie byle jaka. 

Jezus przyzna się na sądzie ostatecznym do tych, co do Niego mężnie 

przyznawali się na ziemi. Jeśli ktoś się zaparł Syna (z przekonania, wstydu, 

strachu), to On również wyprze się go wobec Ojca w niebie. 

 

Prześladowanie chrześcijan 

 

Dziś chrześcijanie są prześladowani bardziej niż w początkach historii 

chrześcijaństwa. 

Pierwszą przyczyną wszelkiego prześladowania jest nienawiść księcia świata do 

tych, którzy zostali zbawieni i odkupieni przez Jezusa, przez Jego śmierć i Jego 

zmartwychwstanie. 

Jedyne narzędzia do obrony to:  

słowo Boże, pokora i łagodność. 

Papież Franciszek wskazał drogę, którą należy iść, aby nauczyć się brnąć 

pośród pułapek świata. Pułapek, które są dziełem "diabła", "księcia świata", "ducha 

świata". 

Papież skupił swoje rozważanie na nienawiści, "mocnym słowie - podkreślił - 

którego użył Jezus. Właśnie nienawiść. On, który jest nauczycielem miłości, który   

z takim upodobaniem mówił o miłości, mówi o nienawiści". 

Ale "On - wyjaśnił - lubił nazywać rzeczy po imieniu. I mówi nam:  

"<Nie przerażajcie się! Świat będzie was nienawidził. Wiedzcie, że przed 

wami najpierw znienawidził Mnie>. I przypomina nam także to, co być może 

powiedział przy innej okazji do uczniów: "Pamiętajcie o słowach, które wam 

powiedziałem: sługa nie jest większy od swojego pana. Skoro Mnie 

prześladowali, będą prześladować także i was> Droga chrześcijan to droga 

Jezusa". 



Aby Go naśladować, nie ma innej. Jedną z tych wskazanych przez Jezusa "jest 

konsekwencja w nienawiści świata, a także księcia tej nienawiści w świecie". 

Jezus - wyjaśnił Papież - wybrał nas i nas "odkupił. Wybrał nas z czystej łaski. 

Poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie wykupił nas z władzy świata, z władzy 

diabła, z władzy księcia tego świata. Takie jest pochodzenie nienawiści:  

zostaliśmy zbawieni, a ten książę świata, który nie chce naszego zbawienia, 

nienawidzi nas i powoduje prześladowanie, które trwa od czasów Jezusa po 

dziś dzień. 

Tak liczne wspólnoty chrześcijańskie są prześladowane w świecie. W tych 

czasach bardziej niż w pierwszych czasach! Dziś, teraz, w tym dniu, w tej godzinie. 

Dlaczego? Właśnie dlatego, że duch świata nienawidzi". 

Zazwyczaj do prześladowania dochodzi po pewnej drogi, długiej. 

"Pomyślmy - zasugerował papież Franciszek - o tym, jak książę świata chciał 

zwieść Jezusa, kiedy był na pustyni: <Usłuchaj! Jesteś głodny? Jedz. Możesz to 

uczynić>. Zachęcał  Go także trochę do próżności: <Usłuchaj! Przyszedłeś, żeby 

zbawić ludzi. Oszczędź czas, idź do świątyni, rzuć się z niej, a wszyscy ludzie 

zobaczą ten cud i wszystko się skończy: będziesz miał autorytet>. 

Ale pomyślmy: Jezus nigdy nie odpowiedział temu księciu swoimi słowami! 

Nigdy. Był Bogiem. Nigdy. W odpowiedzi poszukał słów Bożych                                   

i odpowiedział słowem Bożym". 

Jest to przesłanie dla człowieka współczesnego: "Z księciem tego świata nie 

można prowadzić dialogu. Niech to będzie jasne" 

Dialog to coś innego, "jest konieczny między nami - wyjaśnił Biskup Rzymu - 

jest konieczny dla pokoju. Dialog jest zwyczajem, jest właściwy dla postawy, jaką 

powinniśmy przybierać w stosunkach między sobą, aby się słyszeć, aby się 

rozumieć. I musi być zawsze podtrzymywany. Dialog rodzi się z miłosierdzia, z 

miłości. 

Z tamtym księciem nie można prowadzić dialogu; można tylko odpowiedzieć 

słowem Bożym, które nas broni". Książę świata "nienawidzi nas. I tak jak postąpił z 

Jezusem, postąpi z nami: <Ależ patrz, zrób tak  ... to niewielkie oszustwo ... to nic 

takiego ... jest małe>, i tak zaczyna prowadzić nas na drogę niezbyt właściwą". 

Zaczyna od drobnych rzeczy, później przechodzi do pochlebstw i <zmiękcza 

nas> nimi, aż "wpadniemy w pułapkę. Jezus powiedział nam:  

"Posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie ostrożni, ale prości">. 

 



Jeśli jednak pozwolimy, by nas ogarnął duch próżności, i będziemy myśleć o 

tym, żeby sprzeciwić się wilkom, sami stając się wilkami, "te zjedzą nas żywcem. 

Bo jeśli przestaniesz być owieczką, nie masz już pasterza, który cię broni,                   

i wpadniesz w szpony tych wilków. 

 Moglibyście zapytać: <Ojcze, ale jaką bronią można się obronić przed 

tym kuszeniem, przed tym mamieniem księcia tego świata, przed jego 

pochlebstwami?> 

Bronią jest sam Jezus: Słowo Boże, a także pokora i łagodność. 

 

 Pomyślmy o Jezusie, kiedy Go policzkują: jaka pokora, jaka łagodność. 

Mógł ubliżyć, a jednak zadał tylko pokorne, łagodne pytanie. 

 Pomyślmy o Jezusie w czasie Jego męki. Prorok mówi o Nim: <jak 

baranek na rzeź prowadzony, nie wydał żadnego okrzyku>.  

 

Pokora i łagodność: to jest broń, której książę świata, duch świata nie toleruje, bo 

jego propozycje to władza światowa, propozycje próżności, bogactw. Pokory i 

łagodności nie toleruje". 

Jezus jest łagodny i pokornego serca, a "dziś" - powiedział Franciszek na 

zakończenie - każe nam myśleć o tej nienawiści księcia świata do nas, do idących z 

Jezusem". 

I pomyślmy o broni, jaką mamy, aby się bronić:  

<pozostańmy zawsze owieczkami, ponieważ wtedy będziemy 

mieli pasterza, który nas broni" 

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy św. W Domus Sanctae Marthae                     

[4 maja 2013], "L'Osservatore Romano" [2013] 7,s.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 
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W obliczu prześladowań  (Mt 10,16-33) 

 

ST: Wj 4,11-12; 1 Sm 14,45; Jr 1,6-10 

NT: II Mk 4,22; 8,38; 13,9-13; Łk 6,40; 8,17; 9,26; 10,3; 12,2-12; 21,12-19; J 13,16; 15,20 

KKK: nadzieja, 1821; dusza, 363; Gehenna, 1034 

Lekcjonarz: 10,17-22: 26 grudnia; czytania wspólne o męczennikach. Msza za 

prześladowanych chrześcijan 

 

[10, 16-23]  

W tym fragmencie uwaga zostaje silnie skoncentrowana na wrogości, z jaką będą 

się musieli zmierzyć apostołowie. 

Są wysyłani jak owce między wilki - który to obraz oddaje ich bezbronność                        

i bezradność względem zaciekłych napastników. 

Lecz apostołowie nie mają zachowywać się biernie, gdy zaatakują ich wrogowie. 

Mają być roztropni jak węże, rozważnie przewidując zagrożenia i szukając sposobów 

przetrwania. 

Ale muszą być zarazem nieskazitelni jak gołębie. Użyte tu słowo
1

 oznacza 

"niezmieszani", co sugeruje, że za roztropnymi taktykami przyjmowanymi przez 

apostołów powinny stać czyste motywy i całkowita koncentracja na ich posłudze. 

Roztropność nigdy nie powinna prowadzić ich do dążenia do przetrwania czy 

korzyści w taki sposób, który zagroziłby ich prawości. 

 

 Ataki nadejdą z różnych stron.  

Po pierwsze, uczniowie spotkają się z opozycją ze strony ludzi, którzy będą was 

wydawać sądom - co jest nawiązaniem do lokalnych rad żydowskich, utrzymujących 

porządek publiczny i mogących wymierzać kary, wliczając w to chłostę w swych 

synagogach (2 Kor 11,24). 

                                                           
1
 W angielskim tłumaczeniu: "prości", podobnie jak w niektórych tłumaczeniach polskich - przyp. tłum. [Greckie 

akeraios odnosi się dosłownie do wina niezmieszanego z wodą lub szlachetnego metalu bez domieszek.                     

W sensie moralnym "niewinny"; zob. również Rz 16,19 i Flp 2,15 - [przyp. red. nauk.] 



Po drugie, wzmianka o namiestnikach i królach wskazuje na nieżydowskich 

władców, którzy będą prześladować apostołów
2
.  

Bóg wykorzysta te prześladowania jako okazję dla apostołów, by dali świadectwo 

im i poganom. Gdy nadejdzie pora dania tego świadectwa, nie będą musieli martwić 

się o to, co mówić, gdy Duch Ojca waszego będzie przemawiał przez apostołów, 

udzielając im słów potrzebnych do złożenia świadectwa. 

Po trzecie, uczniowie spotkają się z opozycją także ze strony członków rodziny. 

Nawet dzieci zwrócą się przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. 
 

Podsumowując, nie będzie takiej sfery społeczeństwa, która nie wystąpiłaby 

przeciw apostołom: Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. 

 

Apostołowie będą uciekać przed prześladowaniami z jednego miasta do drugiego. 

Mimo to, stwierdza Jezus: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn 

Człowieczy - co jest nawiązaniem do Danielowego proroctwa: "na obłokach nieba 

przybywa jakby Syn Człowieczy", by zapanować nad wiekuistym i powszechnym 

królestwem (Dn 7,13). 

Te słowa Jezusa trudno zinterpretować. 

1. Być może wykorzystuje On profetyczny obraz, by odnieść się do chwili, gdy 

Jego królestwo zostanie ustanowione przez Jego śmierć i zmartwychwstanie 

(28,18) - która to chwila stanowi koniec misji skierowanej tylko do Żydów 

(28,19)
3
. 

2. Może też chodzić o to, iż apostołowie nie zdążą ogłosić Ewangelii owcom 

zaginionym z domu Izraela, zanim Syn Człowieczy przyjdzie osądzić 

świątynię (co jest prawdopodobną interpretacją przyjścia Syna Człowieczego 

w 24,30), które to wydarzenie zaznacza "przesunięcie historii zbawienia                

z Żydów na inne narody"
4
. 

3. Lub, jak wskazują niektórzy badacze, może On "mówić o skierowanej do 

Izraela misji już po Jego zmartwychwstaniu, która będzie trwała aż do Jego 

ponownego przyjścia"
5
. 

 

[10, 24-33]  
 

Stwierdzenie, że żaden uczeń ani sługa nie może osiągnąć wyższej pozycji niż jego 

nauczyciel lub pan, nie wymaga wyjaśnienia. 

                                                           
2
 Dz 4,1-22; 5,17-41; 6,12-8,3; 12, 1-19; 16,19-40; 21,27-28.31 

3
 D.A. Hagner, Matthew 1-13 

4
 D.A. Hagner, Matthew 1-13, zob. A. Feuillet, Les origins et la signification de Mt 10,23b 

5
 G. Martin, Bringing the Gospel of Matthew to Life, Insight and Inspiration 



Podobnie oczekiwano, że uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa będzie miał 

udział w losie swego pana. Uczniowie jednak nie spodziewają się, jak zdecydowanie 

ich nauczyciel i Pan zostanie odrzucony. 
 

Żydowscy przywódcy powiązali Jezusa z Belzebubem, które to imię Szatana 

dosłownie oznacza "Pan Wysokiego Domu"
6
, co odnosi się do władzy, jaką Szatan ma 

nad tym światem. 

Faryzeusze oskarżą Jezusa o wypędzanie złych duchów mocą "Belzebuba, władcy 

złych duchów" (12,24; zob. 9,34) i na podstawie tego oskarżenia będą się starali Go 

zabić (12,14). 

Jeśli coś takiego czyni się prawdziwemu panu domu (Jezusowi), to jego 

domownicy (uczniowie) nie powinni się spodziewać lepszego traktowania. Również 

oni zostaną odtrąceni i będą prześladowani. 
 

Lecz uczniowie nie powinni bać się swych przeciwników. Wciąż muszą głosić 

Ewangelię. Może pojawić się pokusa, by przestać głosić Ewangelię lub złagodzić jej 

przesłanie, tak by ułatwić wszystko i ochronić siebie samych przed cierpieniem. 

Jednak Jezus powierza swym uczniom pełne przesłanie Ewangelii, a to, czy inni 

ludzie je poznają dla swego zbawienia, zależy od tego, czy uczniowie będą im je 

głosić. 

Zatem uczniowie, stwierdza Jezus, nie powinni się bać, nawet jeśli będą 

prześladowani jak ich nauczyciel i Pan. To czego dowiedzieli się od Jezusa, muszą 

powtarzać w świetle, nie bojąc się rozgłaszać tego na dachach. 
 

Tak śmiałe głoszenie może prowadzić do męczeństwa. 

Gdy zostaniemy postawieni przed wyborem między śmiercią w imię Chrystusa a 

wyrzeczeniem się Go dla uratowania własnego życia, musimy pamiętać, że 

najgorszym, co mogą uczynić nasi wrogowie, jest zabicie ciała; duszy zabić nie 

mogą
7
. Lepiej ocalić własną duszę niż życie fizyczne. 

Dlatego powinniśmy się bać Boga bardziej niż naszych prześladowców,  

tylko bowiem Bóg ma władzę nad ciałem i nad duszą. 

                                                           
6
 Słowo bel oznacza "pan", natomiast hebrajskie zvul to "wyniosły", "wysoki". W 1 Krl 8,13 słowo to jest 

odniesione do świątyni jerozolimskiej; pojawia się również w imieniu jednego z plemion Izraela: Zavulun - 
"Zabulon". Pierwotnie było więc ono zapewne imieniem jakiegoś obcego boga ("Pan świątyni">).                              
W późniejszym czasie, pod wpływem aramejskiego, reinterpretowano to określenie kpiąco jako "Pan gnoju". 
Polskie tłumaczenie idzie tu za manuskryptami, które czytają "belzebub" - wspomniany w 1 Krl 1,2 bóg z Ekronu 
("władca much") - przyp. Red. Nauk. 
7
 Słowo "dusza" odnosi się tu do prawdziwego, duchowego życia, które będzie trwało po śmierci cielesnej 



Innymi słowy, powinniśmy odczuwać zdrową bojaźń Boga, gdyż jedynie Bóg 

duszę i ciało może zatracić w piekle (gr. Gehennie). 
 

Jeśli uczeń w obliczu prześladowań przyzna się do Jezusa przed swymi wrogami, 

Jezus przyzna się do niego przed moim Ojcem, który jest w niebie, przez co nawet 

jeśli jego wrogowie zranią jego ciało, to Bóg ocali jego duszę. 

Jednak uczeń, który odrzuci Chrystusa dla ratowania swego życia na ziemi, nie 

może liczyć na to, że Jezus obroni go w dniu sądu: kto się Mnie zaprze przed 

ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 

 

Podsumowując, Jezus w bardzo bezpośredni sposób zwraca się do Dwunastu, 

mówiąc im o przeciwnościach, z jakimi zetkną się podczas powierzonej im misji 

(10,16-33). Mateusz zapisuje te słowa dla przyszłych uczniów, których los będzie taki 

sam. 

 

 

 


