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    XIII niedziela zwykła  
                           

Mt 10, 37 - 42        2 lipca  2017 
 

  (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.  
 

Bp K. Romaniuk, O.A. Jankowski, Ks. L. Stachowiak                    

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu wyd. Pallotinum, Tyniec 1999 
 

 

 (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. 

 I dlatego, kto miłość do własnych rodziców przedkłada ponad miłość Jezusa, nie jest 

godzien Jezusa; to samo należy powiedzieć o rodzicach, którzy własne dzieci miłują 

bardziej niż Chrystusa. Tak więc w hierarchii wszelkich wartości, wśród których człowiek 

może dokonywać wyboru, bezwzględnie na pierwszym miejscu znajduje się miłość do 

Jezusa.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 
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Chrystus jest w swej miłości zaborczy: daje się nam cały, bez reszty i żąda od nas  

również całkowitego oddanie się. Owo oddanie ma być gotowe na wszelkie cierpienia, a 

nawet na śmierć. 

 (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. 

 Tę myśl wyrażają słowa: Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie 

godzien. Tylko na drodze tak pojętego obumarcia sobie samemu, można mieć nadzieję 

znalezienia pełnego życia, życia wiecznego. Trzeba być gotowym na utratę życia 

doczesnego, jeśli chce się znaleźć życia wieczne. I odwrotnie: kto za wszelką cenę chce 

ratować życie doczesne, ten straci życie wieczne. Ziarno - powie na innym miejscu 

Jezus - aby wydało owoc, musi przedtem obumrzeć (J 12, 24). 

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

przyjmuje Tego, który Mnie posłał.  

Nie zapominajmy, że pouczenia powyższe, aczkolwiek mogą i powinny być 

wykorzystane przez wszystkich ludzi, to jednak w pierwszym rzędzie zostały skierowane 

do Apostołów z okazji rozesłania ich na samodzielne prace misyjne. Otóż posłannictwo 

Apostołów - a co zatem idzie i waga tego posłannictwa - ma swe ostateczne źródło w 

posłaniu samego Syna Bożego przez Ojca. Tak więc  

kto przyjmuje wysłanników Chrystusa, przyjmuje samego Chrystusa, a kto 

przyjmuje Chrystusa, to również przyjmuje Boga Ojca, który posłał Syna. 

 (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.  

 

Temat zapłaty jest rozwijany dalej. To, co było powiedziane o Apostołach, teraz 

zostało przeniesione na proroków: kto przyjmuje proroków - w tym wypadku chodzi 

najprawdopodobniej o wędrownych misjonarzy - kto słucha ich nauki, otrzyma zapłatę 

przewidzianą dla proroka; kto przyjmie, czyli wesprze w potrzebie sprawiedliwego 

chrześcijanina, ten otrzyma zapłatę przewidzianą już w Kazaniu na górze dla 

sprawiedliwych; podobnie będzie nagrodzony ten, kto poda kubek zimnej wody ubogiemu, 

który jest prawdziwym uczniem Chrystusa. W żadnym z tych trzech przypadków nie jest 

określona sama natura przyszłej nagrody.  



3 
 

W każdym razie jest to nagroda za przyjmowanie nauki wysłanników Jezusa i za 

gościnność oraz miłosierdzie okazywane najuboższym w społeczności chrześcijańskiej. 

 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Miłość Boga i rodziców 
 

 „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje 

syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, 

a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien”... 

 A jeżeli Paweł daje wiele przykazań względem rodziców, nakazując być im 

posłusznym we wszystkim, to nie dziw się temu: powiada bowiem, by ich w tym tylko 

słuchać, co się nie sprzeciwia bogobojności. Albowiem jest rzeczą świętą cześć im 

oddawać; jeśli jednak wymagają czegoś więcej nad należną cześć, nie należy ich słuchać.  

 

 Dlatego powiada Łukasz: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma                        

w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, i duszy swojej, nie 

może być moim uczniem” (Łk 14, 26).  

Nie nakazuje On bynajmniej ich nienawidzić, gdyż byłoby to bardzo niesprawiedliwe, 

ale mówi: Gdyby żądali, abyś ich bardziej niż Mnie miłował, nienawidź ich dlatego. To 

bowiem gubi tego, którego się miłuje, i tego, który miłuje. A [Pan] powiedział to, aby i 

synów uzbroić w większe męstwo, oraz aby ojców uczynić łagodniejszymi, o ile chcieliby 

przeszkadzać (w miłowaniu Boga). Gdy bowiem będą widzieli, iż [Bóg] ma taką siłę i 

moc, że nawet dzieci może od nich odrywać, także i przeszkadzania zaniechają, widząc, że 

rzeczy niemożliwych próbują. Pominąwszy więc dzieci, do tamtych zwraca swą mowę, do 

rodziców, nauczając ich przez to, aby nie próbowali tak postępować, gdyż pragną rzeczy 

niemożliwej.  

Patrz, dokąd następnie rzecz kieruje, aby się oni nie oburzali i nie zżymali. 

Powiedziawszy bowiem: „Kto nie ma w nienawiści swego ojca i matki” – dodał jeszcze 

-„i duszy swojej”. Co mi mówisz – powiada – o rodzicach, o braciach, o siostrze, o żonie? 

Nie ma nic ściślej z nami złączonego nad duszę; ale jeżeli i tej nie będziesz miał w 

nienawiści, wszystko weźmie obrót przeciwny wbrew miłującemu. Nie kazał jej 

zwyczajnie mieć w nienawiści, ale tak, aby ją także na wojnę i walkę, na rzeź i krew 

wydać. 
 

 „A kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.” 
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 Nie powiedział tylko, że na śmierć powinien być przygotowany, ale także na śmierć 

gwałtowną: i nie tylko na śmierć gwałtowną, ale nawet sromotną...  
 

„Kto znalazł duszę swoją, straci ją; a kto by utracił duszę swą dla Mnie, znajdzie 

ją”.  
 

Czy widzisz, jak wielka jest szkoda tych, którzy więcej miłują niż należy, a jaka 

korzyść tych, którzy nienawidzą? Ponieważ te przykazania były ciężkie, żądał od nich 

walki przeciw rodzicom, przeciw dzieciom, przeciw naturze, przeciw krewnym, przeciw 

światu, nawet przeciw swej duszy – wskazuje też na pożytek, a jest on wielki. Albowiem, 

powiada, to nie tylko, że nie zaszkodzi, ale nawet bardzo wielkie przyniesie korzyści; to 

natomiast, co jest temu przeciwne, przyniesie szkodę... Dlaczego nie chcesz wzgardzić 

swą duszą? Czy dlatego, że ją miłujesz? Właśnie dlatego nią pogardź, a wtedy jej 

przyniesiesz największą korzyść i spełnisz obowiązek miłującego. 

 

   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?  
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 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 
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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). 

 

 Orygenes 
 

Złóż Bogu ofiarę z samego siebie 
 

 

Złożyć Bogu w ofierze syna, córkę, zwierzęta, bogactwa roli – wszystko to są rzeczy 

zupełnie zewnętrzne. Złożyć Bogu siebie w ofierze i podobać się Mu nie przez zasługi dla 

jakiegoś innego bytu, ale przez własne – to przekracza w swej wielkości i wyniosłości 

wszelkie inne ślubowanie i kto tak postępuje, jest naśladowcą Chrystusa.  

Bo Bóg dał człowiekowi ziemię, morze i co ono zawiera, aby mu służyły (Dz 14, 5). 

Bóg dał człowiekowi na służbę niebo, słońce, księżyc wraz z gwiazdami. Udziela On 

ludziom deszczu, zsyła wiatr i to, co wszechświat zawiera. A po tym wszystkim dał w 

końcu samego siebie. „Bóg bowiem tak umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego 

Syna” (J 3, 16) za życie świata.  
 

Co więc wielkiego czyni człowiek, gdy złożył siebie samego w ofierze Bogu, który 

pierwszy siebie samego złożył w ofierze? 
 

Jeśli więc ty bierzesz swój krzyż i idziesz za Chrystusem (Mt 10, 38), jeżeli możesz 

Mu powiedzieć: „Nie żyję już więcej ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20), jeśli 

dusza nasza żywi pożądanie i pragnienie osiągnięcia Chrystusa i pozostania w Nim (Flp 1, 

23), według słów apostoła, jeśli nie cieszy się z niegodziwości tego świata i wypełnia 

prawo nazireatu w sposób duchowy, wtedy dopiero będziesz mógł powiedzieć, że 

ofiarujesz siebie samego, to jest swoją duszę Bogu. 
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 Salwianus 
 

Nie przedkładać nad Niego niczego 
 

 

 „Kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny” (Mt 10, 37).  
 

Chociaż oziębli i opieszali ludzie uważają, że to zdanie należy zachowywać jedynie w 

czasie prześladowań. Jakby rzeczywiście istniał taki czas, w którym należałoby coś 

przedkładać nad Boga, albo jakby ten, który w czasie prześladowania powinien uważać 

Chrystusa za cenniejszego od wszystkiego innego, a w pozostałym czasie winien uznawać 

Go za mniej wartościowego. Jeśliby tak było, zawdzięczalibyśmy miłość Boga 

prześladowaniom, nie wierze. 

 A zatem moglibyśmy kochać tylko wtedy, gdy prześladowaliby nas bezbożni, a 

przecież w czasie pokoju winniśmy miłować Boga nawet bardziej, a już na pewno nie 

mniej. Chociaż dlatego powinniśmy bardziej kochać Boga, że nie dopuścił, byśmy byli 

doświadczani ze strony ludzi. On postępuje z nami z łagodnością najpobożniejszego i 

najdelikatniejszego ojca, który pragnie raczej, żebyśmy w czasie pokoju ukazywali naszą 

wiarę przez pobożne uczynki, niż byśmy w czasie prześladowania udowadniali ją przez 

cierpienia ciała. A zatem jeśli nie należy niczego przedkładać nad Niego, kiedy źle się z 

nami dzieje, to tym bardziej teraz nie należy tego robić, skoro dzięki [Jego] dobroci 

zdobywamy większe zasługi. 

 
 

 

 

Dwunastu wybranych  

("Jezus z Nazarethu" - R. Brandstaetter) 

Jezus w towarzystwie uczniów znanych nam z imienia i uczniów bezimiennych, a 

było ich kilkudziesięciu, nauczał na urodzajnej nizinie Genezar, nad brzegami Jeziora 

Galilejskiego, a dokoła Niego gromadziły się wielkie rzesze synów Izraela, którzy 

przybyli z miast i miasteczek Galilei, z Krainy Zajordańskiej, z nadmorskich okolic 

Tyru i Sydonu, z Judei, a nawet pustynnej Idumei, i słuchali Go, błagali o uzdrowienie i 

wołali: „Panie! Panie!” — raczej błagali o uzdrowienie, a dopiero potem słuchali — a 

Rabbi w swoim miłosierdziu leczył ich wszystkich, a opętanych wyzwalał od złych 

duchów.  
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Szli za Jezusem krok w krok, jak zwielokrotniony cień, olbrzymim, zawodzącym, 

rozgorączkowanym tłumem, żebrali o łaskę cudu, dotykali Jego szat, gdyż wychodziła  

z Niego uzdrawiająca Moc — dotykali ostrożnie, z nabożeństwem, z pokorą, ale byli też 

tacy, którzy natarczywie czepiali się skraju Jego sukni, obejmowali Go za nogi, 

przytrzymywali i mimo próśb i nalegań uczniów nie chcieli Go puścić, dopóki ich nie 

uleczył, a nawet już po uleczeniu, chcąc Mu okazać swą bezgraniczną wdzięczność, 

obdarzali Go dowodami uciążliwej i uprzykrzonej miłości — a On z niewyczerpaną 

cierpliwością, często z uśmiechem, przyjmował ich hołdy, i tylko gdy słyszał wołanie 

duchów pełzających: „Tyś jest Syn Boży!” — gromił ich groźbą swojego spojrzenia                

i gniewem swoich surowych słów. Uzdrowieńcy śpiewem zagłuszali groźbę Jego 

spojrzenia i gniew Jego słów, a niektórzy pieśnią proroka Jesai wielbili dobroć Jego 

uzdrawiających uczynków: „Oto jest mój Sługa, na którym polegam, mój Wybrany, 

umiłowanie duszy mojej. Włożę na Niego ducha mego, a On przyniesie prawdę 

narodom... Nie skruszy nadłamanej trzciny, nie zgasi tlejącego knota i ustanowi 

prawdziwe prawo. Nie osłabnie ani nie cofnie się, aż ustanowi prawo na ziemi”.  

W owym to właśnie czasie, a była już pełnia lata, pewnego dnia Jezus udał się 

samotnie na szczyt wzgórza — nie wiemy, jakie to było wzgórze, czy było położone 

na zachód, czy na wschód od Jeziora Galilejskiego, co zresztą jest obojętne, bo 

najważniejsze jest tylko to, że wznosiło się w miejscu odludnym, umożliwiającym 

Rabbiemu spokojną rozmowę z Elohim — i na tym wzgórzu spędził noc na gorącej 

modlitwie.  

Uczniowie pozostali w dolinie. Domyślili się, że nastąpią teraz wypadki, które 

przesądzą o ich dalszych losach. Wprawdzie były one już dawno przesądzone, lecz 

wszyscy oni, ci najbliżej stojący Rabbiego — wszyscy byli Mu najbliżsi, i imienni,                 

i bezimienni, ale mimo to podział między nimi z wolna się kształtował, a polegał on na 

tym, że jedni bliskość Jezusa odczuwali silniej, drudzy słabiej — żyli w przekonaniu, że 

ich przesądzone, raz na zawsze ustalone i umocnione losy muszą codziennie od nowa 

ustalać się i umacniać, a oni muszą czynnie uczestniczyć w tym umacnianiu, aby 

utwierdzenie utwierdzało się coraz niezłomniej, do ostatecznych granic niezłomności.  

Bali się wszystkich wyżyn, wzgórz i gór, bo każde z tych wzniesionych miejsc — 

wystarczy, że są wzniesione — może w każdej chwili stać się miejscem groźnych 

Objawień Pana. Wprawdzie Pan objawiał się niekiedy w miejscach zupełnie 

niespodziewanych, a nawet mało odpowiednich dla Jego dostojeństwa, jak na przykład 

w krzaku na pustyni — musiał go dopiero zapalić, aby go podnieść do godności miejsca 

uświęconego — ale uczniowie wiedzieli z Pisma Świętego, że Elohim przede 

wszystkim umiłował miejsca wysokie, wyżyny, wzgórza i góry.  
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Patrząc za Jezusem wspinającym się, oddalającym i wreszcie znikającym w lesie 

dębowym, który obrastał stok wzgórza, poczuli dojmujące drżenie w sercu, poczęli się 

więc modlić i na modlitwie spędzili bezsenną noc aż do świtu.  

A tymczasem Jezus — jak wiemy — modlił się. Zamknął się w sobie w mrokach 

otaczającej Go nocy i był sam na sam ze sobą, w obliczu samego siebie, przed obliczem 

swoim, a Jego święte i nieskończone, i bezimienne Imię, Szem Hakodesz, modliło się 

swoim Świętym Imieniem przed obliczem swojego Świętego Imienia, a my nawet nie 

wiemy, jakie jest Imię owego Imienia.  

Jezus modlił się.  

Modlił się za powołanych, ale jeszcze nie wybranych, bo wybór miał nastąpić o 

świcie, za Dwunastu, których sobie upodobał, modlił się za ich pełnię doskonałą, za 

wszystkich Dwunastu razem, aby byli or szel olam, or gojim, światłością świata i 

światłością ludów, aby byli miastem światła na szczycie góry, ogromnym świecznikiem 

siedmioramiennym, świecącym we wszystkich domach. 

 A potem modlił się, aby byli solą wszystko oczyszczającą i uzdrawiali wszystkie 

wody zatrute. Sól jest świętym znakiem oczyszczenia i uzdrowienia i dlatego każde 

niemowlę Izraela zaraz po narodzeniu nacierane jest solą oczyszczenia i zdrowia. 

Prorok Elisza, na którym spoczął duch jego nauczyciela proroka Elijahu, uleczył solą 

złe, chore i bezpłodne wody Jerycha i uczynił je dobrymi, czystymi i życiodajnymi. 

 W Księdze Melachim natchniona ręka napisała: „Mieszkańcy miast mówili do 

Eliszy: Oto jesteśmy radzi, jak sam widzisz, panie, że mieszkamy w tym mieście, ale 

wody są bardzo niezdrowe, a ziemia jest bezpłodna. A on rzekł: Przynieście mi nową 

misę i wrzućcie w nią sól. I przynieśli mu. Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w 

nie sól i rzekł: Tak mówi Jahwe: Uzdrawiam te wody i odtąd nie wyjdą z nich więcej 

śmierć ani niepłodność. I tak uzdrowione zostały wody aż po dzień dzisiejszy według 

słowa, które wypowiedział Elisza”.  

Tak było napisane w Księdze Melachim i dlatego Jezus, modląc się na górze za 

Dwunastu, modlił się, aby wstępowali znakiem soli w wody wszelkiej ziemi, aby jak sól 

rozpuszczali się w owych wodach i czynili ją słoną słonością swojej w niej obecności, 

aby byli solą ludów, solą oczyszczającą i ożywiającą, aby wszystko, co jest chore, 

ozdrowiało, co jest bezpłodne, stało się urodzajne, co jest złe, stało się dobre, co jest 

śmiercionośne, stało się życiodajne.  
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Potem modlił się za każdego z Dwunastu z osobna. Wzniósł ręce do nieba i błagał 

Pana, aby każdego z nich obdarzył dobrocią, miłością, mądrością, cierpliwością, 

czystością, poczuciem sprawiedliwości i prawa, cnotą, męstwem, niewinnością, 

umiarkowaniem, wiarą gorącą, pokorą, darem pokuty i żalu, władzą leczenia i 

umiejętnością wypędzania Pełzającego.  

Błagając i wyliczając imiona swoich wybranych uczniów, przy każdym głośno 

wypowiedzianym imieniu opuszczał dłonie i kładł je na imionach uczniów, błogosławił 

je po kolei, każde z osobna, błogosławił imię Filipa z Bethsaidy i Nathanaela ben 

Tolmaj, i Theoma bliźniaka, i Jaakowa, Symeona gorliwca i Jehudy, synów Halfiego,             

i Johanana, i Jaakowa, synów Zebadii, Symeona i Andraja, synów Jony, i Lewiego 

Mataja syna Halfiego,  

a gdy doszedł do imienia Judy z Kerijoth, runął na kolana i w dostojnym 

wywyższeniu swoich klęczących kolan, na niebosiężnej wysokości swojego uniżenia 

i swojej pokory modlił się o wielką mądrość dla handlarza pachnideł, o czystość                

i wolność jego woli, o odmianę tego, co w każdej chwili może być odmienione, 

ponieważ wszystkie odmiany na równi z nieodmianami ustalone są w 

postanowieniach Pana. Jezus położył dłonie na pochylonym imieniu Judy                          

i pobłogosławił jego imię.  

Świtało. Nad górami Zajordanii wzeszło słońce. Jezioro Galilejskie błyszczało w 

dolinie jak olbrzymia ryba pokryta srebrną łuską. Uczniowie, którzy z niepokojem 

wypatrywali Jezusa, ujrzeli Go teraz stojącego na szczycie wzgórza. Wysoko podniósł 

ręce.  

Na ten znak Dwunastu bez słowa poczęło się wspinać po zboczu. Gdy stanęli przed 

Jego obliczem, przemówił do nich, a mówiąc oznajmił im, że wybrał ich spośród 

wszystkich swoich uczniów i uczynił ich szelichim, swoimi posłańcami, więc każdy z 

nich jest szelijach, posłańcem, szelijach micwa, posłańcem dobrego nakazu, czynu 

miłego Panu, a ponieważ nad każdym posłańcem miłym Panu spoczywa oko Pana, są i 

będą pod opieką i strażą Pana.  

A potem wzniósłszy ręce do nieba wywoływał ich imiona powoli i wyraźnie, i 

zapisywał w czasie i porządku wiecznym: i tak zapisane zostały rylcem biegłego pisarza 

imiona Symeona ben Jona, nazwanego Kefas, Skałą, i brata jego Andraja, i Johanana 

ben Zebadia, i brata jego Jaakowa — nazwał ich teraz po raz pierwszy dla ich nagłej 

gwałtowności i zapalczywości Bnej Regesz, Synami Gromu — i Filipa z Bethsaidy                  

i Nathanaela ben Tolmaj, Lewiego Mataja ben Halfi, Theoma bliźniaka, Jaakowa ben 

Halfi i jego braci, Jehudy i Symeona gorliwca, i Judy ben Symeon z Kerijoth, z Judei.  
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A gdy skończył wywoływanie, tak do nich przemówił:  

— Błogosławieni jesteście, gdy was ludzie będą nienawidzić, gdy wam 

złorzeczyć będą i prześladować was, i gdy wam kłamliwie wszelkie zło zarzucą ze 

względu na mnie, i gdy was ze swej społeczności wyłączą, obelgami obrzucą, a imiona 

wasze z powodu Syna Człowieczego ze wzgardą wymówią. Wówczas cieszcie się i 

radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebiesiech. Tak przecież prześladowali i 

proroków, którzy was poprzedzili.  

Ale biada wam, gdy wszyscy ludzie schlebiać wam będą. Ojcowie ich bowiem 

tak samo czynili fałszywym prorokom. Wy jesteście solą ziemi. Ale gdy sól moc swą 

utraci, jakim sposobem jej smak przywrócicie? Na nic więcej już się nie przyda, chyba 

na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się 

ukryć miasto leżące na szczycie góry. Nikt również nie zapala światła, aby schować je 

pod korcem, lecz stawia je na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.  

Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 

uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiosach. 

To powiedziawszy, pobłogosławił im, a oni schodząc z góry czuli się tak, jakby 

Jezus wylał na ich głowy świeżą i lśniącą rosę Hermonu, symbol ożywienia.  

 

 

 

Oto wielka tajemnica powołania 
(o. Ignacy Kosmala OFMCONV, "Rycerz Niepokalanej") 

 

Był czas, kiedy przyjęcie kandydata do kapłaństwa obwarowane było licznymi 

warunkami. Przeszkodą było między innymi "pochodzenie". Jeśli kandydat pochodził z 

rodziny patologicznej, związku niesakramentalnego czy osób niewierzących, na dodatek 

jeszcze wrogo odnoszących się do wiary i Kościoła - stanowiło to poważną, często 

niemożliwą do przejścia, przeszkodę dla młodego człowieka, który w sercu swoim 

rozpoznał głos Boga. Uważano bowiem, że tylko w zdrowej, katolickiej rodzinie może 

zrodzić się ziarno rzucone przez Boga i przynieść owoc powołania. Wiadomo przecież nie 

od dziś, że dobre drzewo dobre rodzi owoce, a złe - złe ... 
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A jednak ... 
 

Nie od dzisiaj wiadomo, że wiele sług Pańskich powołanych zostało z rodzin bądź to o 

wątpliwej reputacji, bądź też zdecydowanie wrogich religii chrześcijańskiej. Żeby daleko 

nie szukać, wystarczy przypomnieć sobie pewnego ortodoksa, urodzonego w Tarsie, a 

udzielającego się - i to bardzo gorliwie - w Jerozolimie i innych miastach, nawet tych 

znajdujących się poza granicami historycznego Izraela, np. Damaszku.  

 

Chodzi, rzecz jasna, o niejakiego Szawła z Tarsu. Jego apostolskie powołanie 

bynajmniej nie zrodziło się w domu. Przeciwnie, gdzieś w drodze. Jego nastawienie nie 

było bynajmniej przyjazne wobec "nowego Boga"; "Szaweł ciągle jeszcze siał grozę                        

i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich [...]. gdy zbliżał się już w swojej podróży do 

Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. [...] usłyszał głos, który mówił ..." (Dz 9, 

1.3-4). Świadkowie tego wydarzenia oniemieli. 

 

Oniemieje też nie jedna rodzina - i to wcale nie ta patologiczna, żyjąca na cywilnym 

kontrakcie czy ateistyczna - gdy syn powiada rodzicom, że właśnie olśniła go jasność                      

i usłyszał ten jedyny w swoim rodzaju głos. Głos Boga. Głos powołania. 
 

Nie rodzinie zawdzięczał swoje powołanie także Augustyn, biskup Hippony. Ten 

również usłyszał dziwne słowa - śpiew dziecka - anioła:  
 

Tolle, lege!    Bierz i czytaj. 
 

Sięgnął właśnie do jednego z listów wyżej wspomnianego i niegdyś okrutnego 

prześladowcy chrześcijan. trafił na słowa: "Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w 

hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale 

przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, 

dogadzając żądzom" (Rz 13, 13-14). W 391 roku został wyświęcony na kapłana. 
 

Przykład jeszcze bliższy: Rajmund Kolbe i słowa Niepokalanej, proponującej mu 

wybór między koronami ... Wybrał wbrew niedowierzaniu najbliższych. 

 

Wreszcie, wyznanie najnowsze, najświeższe: "Historia mojego powołania 

kapłańskiego? Historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Każde 

powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który 

nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów doświadcza tego bardzo 

wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego 

nie dorastamy" (Jan Paweł II, Dar i Tajemnica). 
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Owszem, chrześcijański klimat, religijna aura rodziny nie stanowią przeszkody dla 

powołania. Przeciwnie! często jednak bywa tak, że rodzina niewiele tu znaczy, wszak myśli 

Boga nie są myślami naszymi ani nasze drogi Jego drogami (por. Ps 55, 8). Tylko Bóg 

potrafi pisać na krzywych liniach ludzkiego życia - i jakże pięknie, i zaskakująco to czyni! 

 

Znam osobiście jeden taki przykład. Ona żyjąca "swobodnie". Osoba samotna. W domu 

często goście i gościna. Libacje. W takim oto otoczeniu i aurze poczyna się i rodzi - nomen 

omen - Pawełek. Matka nie wyszła za mąż. zachorowała. pogrzeb. Za trumną jeden 

żałobnik - syn - seminarzysta. Gdzieś bokiem alei szedł ojciec. Dziś ks. Paweł pracuje dla 

Boga, posługując braciom i siostrom Jego Syna w Mistycznym Ciele Chrystusa. 

 

Od kogo pochodzi powołanie? 
 

Od rodziny, czy od Boga? Pytanie zdaje się być retoryczne. Często jednak wydaje się 

nam, że ziarna powołania, które padają na drogę, na miejsca skaliste, między ciernie - 

obumrą. Te jednak - na przekór - żyją, choć zdawało się głupim, że nigdy nie wzejdą. 

 

Bóg większy jest od ludzkich słabości i swoją moc w słabościach doskonali. 

 

"Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc 

Chrystusa" - wyznaje alter ego Szawła: św. Paweł Apostoł. 

 

Każdy kapłan posiada tę moc. Otrzymał ją nie od rodziców, ale od samego Boga - w 

darze. Nikt bowiem nie może rościć sobie prawa do bycia kapłanem.  

 

 Kapłaństwo jest Bożym pomysłem.  

 Jest tajemnicą spotkania dwóch wolności: wolności Boga i wolności człowieka.  

 Bóg powołuje, a człowiek na to powołanie odpowiada. 

 

 Doświadczyli tego apostołowie, kiedy Jezus "wyszedł na górę i przywołał do siebie 

tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego" (Mk 3, 13-14). Oto wielka tajemnica - 

powołania. 

 

Warunkiem pójścia za głosem Boga jest przyjaźń z Chrystusem. To On dokonuje 

wyboru konkretnego kandydata. Nikt poza Jezusem nie może mu objawić jego powołania. 

Bóg daje wyraźne znaki powoływanemu. Trud rozpoznania pozostawia sercu, rozumowi                 

i wolności człowieka. 
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Świat nas potrzebuje 

 
 

Kapłan to ktoś, kto opuszcza wszystko i wszystkich 

 - także samego siebie (!) -  

po to, aby pójść za Jezusem. 

 

Odtąd dla niego żyć to Chrystus (por. Flp 1, 21); jego zadanie - być świadkiem 

Ukrzyżowanego.  

 

Świat - wbrew temu, co deklaruje - woła o kapłanów. Kapłanów świętych. Tylko tacy 

kapłani mogą się stać dla świeckiego świata przekonującymi i autentycznymi świadkami 

Chrystusa i Jego Ewangelii. 
 

Rola rodziny w dziele powołania może być pomocna, ale nie konieczna. Niestety, 

często bywa szkodliwa. Wielu ojców i matek - katolików (!) - z przerażeniem myśli o tym, 

że ich dziecko pragnie poświęcić się Bogu. Jeszcze większy sprzeciw budzą powołania 

zakonne. Życie zakonne postrzegane jest jako rodzaj abnegacji tego świata.  
 

 W rzeczywistości tak kapłaństwo, jak i życie konsekrowane nie odwracają się od 

świata. Przeciwnie, służą światu. Słusznie ktoś powiedział, że losy tego świata 

zależą przede wszystkim od intensywności modlitwy mnichów i mniszek oraz 

świadectwa kapłanów. 

 

 

Budzić zachwyt pięknem Boga                

i tęsknotę za Nim! 
(s. Anna M. Pudełko AP, "Rycerz Niepokalanej") 

 

Po co w Kościele są siostry zakonne? Czy to nie przeżytek? 

Po co zakładać niemodny strój zwany popularnie habitem, zostawiać dom, rodzinę, 

może i życiowe pasje? Czyż podobnych rzeczy nie mogą czynić zaangażowani świeccy 

chrześcijanie? Być może posługi charytatywne, edukacyjne, kulturowe, świeccy 

zaangażowani w życie Kościoła uczynią o wiele lepiej od osób zakonnych.  
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Życie zakonne to nie jest jedynie  poświęcenie siebie jakiemuś dziełu 

czy misji w Kościele, to coś o wiele głębszego! 

 

Kilka lat temu znalazłam piękną myśl, która stała się dla mnie swoistą definicją życia 

konsekrowanego: 

 "Konsekrowani, to ludzie przynagleni palącym pragnieniem bliskości Chrystusa, 

zafascynowani Chrystusem do tego stopnia, że wobec perspektywy bliskości z Nim, 

wszystko inne staje się mało ważne". (List KEP na 2 II 2012). 

 

 Życie konsekrowane to budowanie szczególnej więzi z Chrystusem!  

 Posługa i misja wypływają właśnie z relacji bliskości z Nim! 

 

Jest jeszcze inna piękna definicja, którą odkryłam dzięki św. Janowi Pawłowi II, a która 

dodała mi skrzydeł w przeżywaniu mojej konsekracji właśnie jako kobiety w Kościele. 

Papież mówił tak w adhortacji Vita Consecrata: "Zadanie powierzone życiu 

konsekrowanemu polega na pokazywaniu, że Wcielony Syn Boży ... jest nieskończonym 

pięknem, które samo jest zdolne zaspokoić wszystkie pragnienia ludzkiego serca" (VC 

16). 

Odkrywać piękno Boga i ukazywać je innym - to jest coś, co mnie porusza do głębi, bo 

jak każda kobieta, jestem wrażliwa na piękno! 

Wierzę głęboko, że to szczególne zadanie dla kobiet, które chcą naśladować Jezusa 

czystego, ubogiego i posłusznego. Papież dodaje jeszcze: "Życie konsekrowane staje się 

jednym z widzialnych śladów, które Trója Święta pozostawia w historii, aby wzbudzić w 

ludziach zachwyt pięknem Boga i tęsknotę za Nim" (VC 20). 

Sama często stawiam sobie to pytanie, czy to, kim jestem i jak żyję jako siostra 

apostolinka, wzbudza w ludziach zachwyt pięknem Boga, szczególnie Boga, który "kocha, 

wzywa i posyła"? Czy spotykając się z ludźmi, szczególnie młodymi, szukającymi sensu 

życia i drogi powołania, budzę w nim tęsknotę za Bogiem i pasję pełnienia w życiu Jego 

woli? 

 

 Jak młoda dziewczyna może rozeznać, że Jezus zaprasza ją na drogę 

życia konsekrowanego?  

 

 

 Bóg mówi do nas na dwa sposoby. 
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Pierwszy to głos serca, wewnętrzny, ukryty głęboko wewnątrz nas. Jest to pewna 

wrażliwość na piękno Jezusa. Możesz je odkryć, czytając Słowo Boże, szczególnie 

Ewangelię. Co w osobie Jezusa, w Jego słowach, postawach, gestach, cechach porusza Cię  

i pociąga najbardziej? Jakbyś to nazwała?  

 

To, co odkrywasz w sobie, to jest twoje, jedyne i niepowtarzalne podobieństwo do 

Jezusa! To odkrywanie w Nim Twojego piękna, piękna, które On sam przez Ciebie pragnie 

dawać światu. 

 

Drugi głos jest bardziej zewnętrzny, jest to pewna wrażliwość serca, które drga, 

wzrusza się głęboko wobec jakiegoś konkretnego cierpienia, potrzeby, ludzkiej biedy. I tu 

każda osoba będzie "wybrzmiewać" inaczej. 
 

Jedna z Was będzie poruszona chorymi i cierpiącymi, inna młodzieżą zagubioną na 

drogach życia, inna małymi dziećmi, inna środowiskami akademickimi, a któraś tymi, 

którzy nigdy o Bogu nie słyszeli. Ta wrażliwość serca podpowiada nam, do kogo Jezus 

pragnie nas posyłać, abyśmy w tych środowiskach, wobec tych osób głosiły Jego Ewangelię 

miłości. 

 

 Jeśli odkrywasz, że Jezus jest kimś żywym i tak obecnym w twoim życiu, że staje 

się ważniejszy niż wszystko inne  ...  

 Jeśli czujesz, że Jego sposób kochania Boga i człowieka, czyli sposób wchodzenia 

w relacje - czyste, ubogie i posłuszne (czyli niezaborcze, zdolne do daru z siebie i 

pełne uważności na drugą osobę) zaczynają Cię fascynować ...  

 Jeśli widzisz wartość w byciu we wspólnocie osób, która razem szuka Boga, aby 

potem razem ewangelizować,  

 

to bardzo możliwe, że życie zakonne jest także Twoją drogą życia. 

 

Bycie siostrą zakonną to droga odkrywania wielkiej miłości - tego, jak bardzo jesteś 

ukochana przez Boga. Jednocześnie jest to droga odkrywania wielkiego duchowego 

macierzyństwa, bo tak ukochana przez Chrystusa, nie możesz tej miłości zatrzymać jedynie 

dla siebie. Stajesz się więc poprzez oddanie Mu swojego życia konkretnym, namacalnym 

znakiem Jego miłości dla ludzi. 

 

W odkrywaniu drogi swojego powołania warto powierzyć się Maryi, Matce Powołań, 

Królowej Apostołów. Bardzo często czynił to Jan Paweł II. Ona, która wychowała 

pierwszego Powołanego, Jezusa, towarzyszyła Apostołom, dziś i nas pragnie prowadzić                  

i wspierać w realizacji woli Bożej! 


