
Mt 10, 34 - 11,1 

 
 

(34) Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść 

pokoju, ale miecz.  

(35) Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową;  

(36) i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.  

(37) 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.  

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

(39) Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie 

je.  

(40) Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie 

posłał.  

(41) Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje 

sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.  

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

uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 

(1) Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, 

aby nauczać i głosić [Ewangelię] w ich miastach. 

 

 

 

 

 

 

 



Za Jezusem lub przeciw Niemu.                                          

Nagroda za oddanie się Mu - (Mt  10,34 - 11,1) 

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

 

Od zapewnienia, że uczniowie potrzebują męstwa w ucisku, którego nie unikną w 

pracy misyjnej, Jezus przeszedł do misji, że bycie uczniem wymaga wyboru.  

Trzeba oddzielić zło od dobra i poprzez wyrzeczenia - opowiadać się za dobrem. 

 

Mt 10,34-36.  Logion, w którym Jezus mówi swoim uczniom, że przyszedł dać 

ziemi nie pokój, tylko miecz, Mateusz umieszcza w innym niż Łukasz kontekście (Łk 

9,23n.; Łk 12,51n.; Łk 14,26n.; Łk 17,33). 

U Mateusza znajduje się on w mowie skierowanej tylko do uczniów. Kto przyjmuje 

naukę Jezusa i wkracza na drogę naśladowania Go, ten widzi, że przynosi ziemi nie 

pokój, lecz miecz. 

Miecz występuje tutaj nie jako symbol przemocy, ale rozdzielania. To by 

wskazywało, że Jezus przychodzi jako sędzia, którego zadaniem jest oddzielanie dobra 

od zła, prawdy od fałszu, tego, co godziwe, od tego, co niegodziwe. 

 

„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię”   

(Mt 10,34a) 

Pokój jest przede wszystkim wtedy, gdy odetnie się to, co jest niezdrowe, gdy odłączy się 

to, co się buntuje [...]. Lekarz ratuje resztę ciała, odcinając część, której nie da się uleczyć. 

Podobnie wódz próbuje poróżnić tych, którzy porozumieli się w złym zamiarze [...].                

Nie zawsze zgoda jest czymś dobrym, ponieważ zbójcy zgadzają się między sobą 
 

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

J. Krystyniacki) 

 

„Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz”   

(Mt 10,34b) 

Słowo Boże to miecz [...], o którym Pan powiada: "Nie przyszedłem na ziemię, aby 

zesłać pokój, ale miecz". Zwróć uwagę, w jaki sposób przyszedł rozdzielać, w jaki sposób 

przybył rozłączać. Rozdziela świętych, rozłącza bezbożnych, od siebie odsuwa to, co ci 

przeszkadza.  



Syn chce służyć Bogu, ojciec nie chce. Przychodzi miecz, przychodzi słowo Boże: 

oddziela syna od ojca. Córka chce, matka nie: miecz je wzajemnie od siebie rozłącza. 

Synowa chce, teściowa nie chce; przychodzi miecz, przynosi obietnicę życia obecnego               

i przyszłego, pociechę płynącą z doczesnych, używanie wiecznych. 

Oto miecz obu stron ostry, przyobiecujący zarówno rzeczy doczesne, jak i wieczne [...]. 

Żywisz nadzieję rzeczy przyszłych, teraźniejsze darzą cię pociechą. Nie pozwól się 

odciągnąć temu, kto ciągnie: ojciec, matka, siostra, niech to będzie żona, niech to będzie 

przyjaciel, który odciąga. Tu przyda się miecz. 

On odłączy cię w sposób korzystny. Przychodzi Pan nasz, niosąc miecz, przyrzekający 

to, co wieczne, spełniający to, co doczesne 
 

 (św. Augustyn, "Objaśnienia Psalmów" 149,12, tłum. J. Sulowski) 

 

 

Jezus znów odwołuje się do relacji rodzinnych. 

Jeżeli syn jest godziwy, a ojciec niegodziwy, to dojdzie między nimi do 

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

z teściową" (Mt 10,35). 

Zło bowiem nie może współistnieć z dobrem w jednym domu, a jeżeli 

współistnieje, to pokój między nimi jest tylko pozorny. 

Można by podsumować to słowami, że ze złem się nie dyskutuje.  

Zło należy zwalczać. Bóg pochyla się nad grzesznikiem, ale grzech zwalcza. 

Słowo Boże chce dzięki przepowiadaniu uczniów wnikać w ludzkie serca, by 

oddzielać myśli, które niosą życie (szczęście), od myśli, które niosą śmierć (grzech) - 

gdyż nie można dwom panom służyć (Mt 6,24). 

Musimy odciąć się od tego, co złe, jeżeli chcemy służyć dobru. 

 

„I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy”  (Mt 10, 36) 

 

Gdy przebiegły przeciwnik spostrzeże, że został odpędzony od serc sprawiedliwych, 

poszukuje ludzi, których tamci szczególnie miłują. Mówi zwodnicze słowa poprzez tych, 

którzy są bardziej kochani niż reszta, aby - w miejscu, gdzie serce jest już nakłute siłą 

miłości - miecz jego podszeptów przebił się gładko przez fortyfikację wewnętrznej 

prawości (św. Grzegorz Wielki, "Moralia" 3,13,   tłum. T. Fabiszak, (...)) 

 



* 

Znoś cierpliwie złego chrześcijanina [w Kościele], ponieważ: "nieprzyjacielem 

człowieka są jego domownicy". Obowiązek tolerowania go oburza cię, złości, tak jakby 

nadszedł już czas oddzielania ziarna od plew. A tymczasem jest czas omłotów 

 (św. Augustyn, "Kazania" 15,6,   tłum. A. Żurek,) 

 

 

Mt 10, 37.  Jezus znów odwołał się do więzów rodzinnych. 

 Jak powinna być miłość do własnych rodziców bądź własnych dzieci? 

Na pewno nie większa niż miłość do Jezusa. 

 W hierarchii wartości, którymi kieruje się człowiek w swoim życiu - na 

pierwszym miejscu bezwzględnie winna znajdować się miłość do Boga. 

Jezus Chrystus wszystko oddał człowiekowi, dlatego też oczekuje od niego 

nieograniczonej niczym miłości - całkowitego oddania się. 

Jezus nie chciał w ten sposób przekreślić znaczenia więzów rodzinnych, ale 

zależało Mu na tym, aby bardziej zaakcentować właściwą hierarchię wartości, w której 

Bóg jest na pierwszym miejscu. 
 

Mt 10, 38-39.  Pojawia się kolejny logion o naśladowaniu aż po krzyż. Przez 

Mateusza został on wkomponowany w mowę misyjną. 

Kto rusza za Mistrzem, ten musi być przygotowany na śmierć jako ostateczną 

konsekwencję swojego wyboru. 

Pierwotnie słowa te oznaczały śmierć męczeńską poniesioną w trakcie pracy 

misyjnej. Ojcowie Kościoła nadali jednak tej wypowiedzi sens bardziej duchowy. 

Przyjąć krzyż to afirmować cierpienie, które nas spotyka w życiu. Krzyżem może 

być cierpienie, którego doświadczam w życiu, ale także wszystko to co krzyżuje moje 

plany. 

Ten logion wskazuje, że Jezus Chrystus jest dostępny w naszej codzienności. 

To codzienny krzyż jest królewską drogą do poznania tajemnicy Boga i Jego 

miłości. Może nim być wszystko, co mi wchodzi w drogę wbrew "mojej" woli. 

Nie muszę szukać drogi do Boga, On sam wysyła mnie w drogę. A właśnie na niej 

stale spotykam krzyż, i to często tam, gdzie się go nie spodziewam. 



Tylko jeśli obumrę, to mogę mieć nadzieję, że powstanę do pełni życia, do życia 

wiecznego. Trzeba zatem być gotowym na utratę wszystkiego, aby móc wszystko 

zyskać. 

Podobną myśl wyraził Jezus, wyjaśniając tajemnicę życia, porównując je do ziarna. 

Musi ono obumrzeć, aby ostatecznie wydać plon (J 12,24). 

Taka jest też wymowa słów Jezusa o utracie i zyskaniu życia. Zawarta w nich 

antyteza wyraża postawę człowieka wobec własnego życia. Odczytujemy ją w 

perspektywie eschatologicznej - tracąc życie doczesne, zyskujemy życie wieczne. 

 

Mt 10, 40.  Jezus Chrystus mówił też o nagrodzie, która stanie się udziałem 

tych, którzy oddali Mu swoje życie. 

Wyszedł od zasady, która obowiązywała na Wschodzie: 

"Posłany jest jak ten, który go posłał". 

Pozwala ona na stwierdzenie, że każdy, kto przyjmie apostoła, będzie jak ten, kto 

przyjmował samego Jezusa Chrystusa; a każda dobroć okazana uczniowi będzie jak 

dobroć wyświadczona jego Nauczycielowi. I analogicznie:  

każdy, kto przyjął Chrystusa, przyjął Boga, który wysłał Go na ziemię. 

Dziś możemy stosować te słowa do wszystkich uczniów Jezusa, zgodnie                      

z oświadczeniem: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40). 

 

„Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje”  (Mt 10, 40) 

 

Ale to przykazanie wielu pseudoproroków i fałszywych nauczycieli mogło przekręcić. 

Więc zgorszenie naprawił, mówiąc: "Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, 

nagrodę sprawiedliwego otrzyma". Inny znów mógłby się wymawiać w słowach: "Nie 

pozwala mi na to bieda, ubóstwo mi przeszkadza, bym mógł kogoś ugościć". Tę wymówkę 

zbija pełnym łagodności zaleceniem, abyśmy całym sercem udzielali choćby kubka zimnej 

wody, "zimnej - powiada - wody", nie gorącej, aby znowu przez gorącą nie szukać 

sposobności do wymawiania się ubóstwem i niedostatkiem drewna 

(św. Hieronim ze Strydonu, "Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza" I 10,40,   

tłum. J. Korczak) 

 

 

 



 

„Kto przyjmuje proroka ...”  (Mt 10, 40) 

 

Przez słowo "prorok" chce On wskazać na wszystkich, którzy przepowiadają Chrystusa, 

słowo "sprawiedliwy" natomiast wskazuje na każdego chrześcijanina, ponieważ nie tylko 

nauczyciele, ale wszyscy doskonali chrześcijanie wierzący w Chrystusa z powodu 

prześladowań mogą przenosić się z miasta do miasta. Nazwa "prorok" oznacza proroka 

Chrystusa. Nazwa "sprawiedliwy" oznacza sprawiedliwego sługę Chrystusa [...]. 

Jaką nagrodę ma ten, który podróżuje, taką nagrodę ma i ten, który przyjmuje 

podróżnego ze względu na Boga. Stają się sobie równi: ten, który pracuje dla Boga, i ten, 

który pracującemu dla Boga pozwala odpocząć 

(Anonim, "Niedokończone dzieło na Ewangelię Mateusza" Homilia 26,   tłum. za: 

"Ojcowie Kościoła komentują Biblię") 

 

Mt 10, 41-42.  Uczniowie są jak prorocy i mężowie sprawiedliwi. W mowie i 

czynach świadczą o Bogu, Jezusie Chrystusie. Są jego świadkami. 

Uroczyście zapewniając: "zaprawdę, powiadam wam", Jezus wskazał, że ci, 

którzy ich przyjmują, otrzymają swoją zapłatę i nagrodę. 

 Jeżeli apostołowie są odrzucani, to Jezus był odrzucany w nich.  

 Jeżeli doświadczają wsparcia (choćby przez podanie kubka wody), to 

wraz z nimi On go doświadcza. I gwarantuje im nagrodę. 

Można zastanowić się, o kim Jezus mówił, kiedy wspominał o najmniejszych. 

Jeśli uwzględnimy, że słowa te zostały wypowiedziane w kontekście mowy 

misyjnej, to możemy się domyślić, że nie chodzi tutaj o dzieci czy też ludzi 

zmarginalizowanych i pozbawionych znaczenia, ale o uczniów - tych, którzy 

poprzez swoją posługę narażają się na wzgardę i odrzucenie.  

To oni w swoim uniżeniu czekają na pomoc Boga za pośrednictwem 

konkretnych ludzi. 

 

Mt 11,1.  Ostatni wers tej perykopy jest podsumowaniem całości mowy 

misyjnej. Przypomina zakończenia innych mów Jezusa w Ewangelii św. Mateusza 

(Mt 7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1). 

Jezus zakończył mowę i przeszedł do pracy misyjnej. Ruszył, aby głosić dobrą 

nowinę o zbawieniu.  

Nie tylko wysłał uczniów, ale sam pokazał, co należy czynić, aby zapewnić 

ludziom zbawienie. 



 

Chrystus i miecz 

 

"Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem 

przynieść pokoju, ale miecz" (Mt 10,34).  

Jak to się dzieje, że mimo takiego zdania św. Paweł mówi o Chrystusie, że "jest 

naszym pokojem, On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył 

rozdzielający je mur - wrogość" (Ef 2,14)? 

Przecież zaraz po wypowiedzeniu tych słów Jezus stwierdził równie ostro: 

"Przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową"                 

(Mt 10,35). 

Ale czyż nie ten sam Chrystus nakazał uczniowi zbyt pochopnie dobywającemu 

miecza przeciw słudze najwyższego kapłana w Getsemani: "Włóż miecz na swoje 

miejsce,  bo wszyscy, którzy mieczem wojują, od miecza giną" (Mt 26,52)? 
 

Jest oczywiste, że oświadczenie zawarte w tak zwanym kazaniu misyjnym Jezusa, 

drugiej z pięciu wielkich mów włączonych do Ewangelii według św. Mateusza, należy 

interpretować za pomocą klucza metaforycznego, a nie dosłownie. 

Ten drugi sposób doprowadziłby do jawnej sprzeczności z nieustającym 

przesłaniem Chrystusa, który zachęcał ucznia do nadstawienia drugiego policzka 

temu, który go uderzył (Mt 5,39). 

W tej samej perspektywie trzeba interpretować wydarzenie z ostatniej wieczerzy, 

przytoczone przez Łukasza, kiedy niespodziewanie Chrystus prosi swych uczniów o 

sprzedania płaszcza i zakupienie miecza. Jego zamiarem było wówczas postawienie 

ich w stan czujności: imperium ciemności triumfuje, nie można pozostać biernym, 

trzeba natychmiast podjąć walkę ze złem. 
 

Jednak już tego samego wieczoru okazało się, że nie został zrozumiany. 

Nagle znaleźli się uczniowie, którzy oznajmili: "Panie, tu są dwa miecze". 

Rzeczywiście bowiem, jak zaświadcza żydowski historyk na usługach Rzymu, 

Józef  Flawiusz, żyjący w czasach św. Pawła, w niektórych regionach Palestyny                         

i z okazji świąt Paschy, kiedy do Jerozolimy ściągały tłumy ludzi, wolno było nosić 

broń dla obrony osobistej
1
. 

Jezus zareagował na postawę swych uczniów gorzkim i smutnym "Wystarczy"             

(Łk 22,35-38). 

                                                           
1
 Zob. Dawne dzieje Izraela, XIV 4,2; XVIII 9,2 



 Jakie jest więc prawdziwe znaczenie miecza dla Chrystusa? 

Odpowiedź jest prosta: opowiedzenie się za Ewangelią wymaga zaangażowania 

całego życia. 

Kapitalnie wyjaśnia to starzec Symeon mówiący o trzymanym w ramionach nowo 

narodzonym Jezusie: "znak, któremu sprzeciwiać się będą" (Łk 2,34). 

 Jego obecność w świecie nie będzie obojętna i bezbarwna.  

 Jego słowo będzie "skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 

przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha" (Hbr 4,12),  

 ze spotkania z Nim nie będzie można wyjść nietkniętym,  

 Jego oferta moralna będzie bardzo wymagająca i podważy wiele prywatnych 

interesów. 

 

Jest wiele passusów ewangelicznych, które podkreślają metaforyczne, co nie 

oznacza, że niegroźne, znaczenie obrazu miecza zastosowanego przez Jezusa. 

Bardzo sugestywne jest również przedstawienie Chrystusa na początku Apokalipsy, 

gdzie czytamy, że "z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry" (Ap 1,16), co jest 

nawiązaniem do Izajaszowych słów, że "tchnieniem swoich warg [Mesjasz] 

uśmierci bezbożnika" (Iz 11,4), unicestwiając zło. 

Właśnie dlatego w symbolicznym opisie uzbrojenia chrześcijanina opisanego w 

Liście do Efezjan (Ef 6,11-17) także występuje "miecz Ducha, to jest słowo Boże" 

(Ef 6,17)"
2
. 
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 G. Ravasi, Chrystus i miecz, "Przewodnik Katolicki" [2013] nr 41, s.52-53 



"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 

 

[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"
3
. 

 

                                                           
3
 M. Berakot, 5,5, według tłumaczenia w: D.A. Hagner, Matthew 1-13, s.295 



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. 

 
 

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. 
 

 


