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J 1,35-42 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami  i gdy 

zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży.  

 Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.  

Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich:  

Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - 

gdzie mieszkasz?  

Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka,                

i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.  

 Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat 

Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy 

Mesjasza - to znaczy: Chrystusa.  I przyprowadził go do Jezusa.  

A Jezus wejrzawszy na niego rzekł:  

Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas                         

- to znaczy: Piotr. 
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Tydzień temu zaczęliśmy w liturgii okres zwykły, czyli mogłoby się wydawać taki nijaki 

czas. Otóż nic bardziej mylnego!  

Zawsze kiedy pierwszy raz po dłuższym czasie świąt zakładam do Mszy zielony ornat 

przypisany okresem zwykłym w Kościele, przypomina mi się mój współbrat, ojciec Feliks 

Bednarski, zmarły kilka lat temu.  

Gdy jako staruszek mieszkał w naszym klasztorze w Krakowie i przychodziliśmy do 

niego do celi, by odprawić razem Mszę, to gdy widział któregoś z braci wchodzącego                    

w zielonym ornacie, zawsze mówił: "No wreszcie! Wreszcie nie będziemy świętować Pana 

Jezusa małego, cierpiącego ani zmartwychwstałego, tylko wreszcie całego".  

Myślę, że w tym zdaniu ojca Feliksa kryje się ogromna mądrość. Oczywiście nie chodzi 

o to, że specjalne okresy w liturgii nie są ważne czy potrzebne, bo rzeczywiście takie są.  

Jednak w tych świętach koncentrujemy się na poszczególnych tajemnicach opisujących 

życie Jezusa, a w okresie zwykłym (jak mawiał ojciec Feliks) mamy dostęp do wszystkich 

tajemnic naraz.  

Okres zwykły to nie jest nijaki czas, ale okres, w którym cała pełnia tego, kim On jest i 

kim my mamy być jako Jego uczniowie, ma się nam objawić i nas dotknąć.  

A dzisiejsza Ewangelia ten temat bycia uczniem Jezusa właśnie podejmuje.  

Jeśli uważnie przyjrzeć się czytanemu dziś fragmentowi Ewangelii św. Jana, to nietrudno 

zauważyć, że przenikają się w nim dwie rzeczywistości.  

Pierwszą z nich można najkrócej określić słowem "Eureka!", pojawiającym się                       

w greckim oryginale tej Ewangelii w miejscu, gdzie napisano : Znaleźliśmy Mesjasza.  

Dosłownie eureka oznacza sytuację, że ktoś coś znalazł, rozpoznał coś, czego wcześniej 

nie wiedział ani nie dostrzegał.  

Co ciekawe, w tym opisie św. Jana cały czas, w kółko dzieje się coś nadzwyczajnego, 

nieustannie ktoś rozpoznaje coś, czego wcześniej nie znał, albo dostrzega coś, czego 

wcześniej nie zauważał, albo w tym, co znane, nagle zobaczył coś nowego.  

Wszystko zaczyna się od Jana Chrzciciela, który w swoim kuzynie, Panu Jezusie, którego 

przecież zna od bardzo dawna, rozpoznaje kogoś nowego.  

W innym miejscu Ewangelii Jan Chrzciciel powie nawet o Jezusie: Ja Go przedtem nie 

znałem (J 1,33), choć oczywiście chodzi tu o inną znajomość, bo Jezus był jego rodziną. 

Jan Chrzciciel jakby na nowo rozpoznaje w swoim kuzynie Zbawiciela, Mesjasza.  

Kolejnymi, którzy odkrywają coś nowego, są dwaj uczniowie Jana: Andrzej                           

i prawdopodobnie sam ewangelista, Jan.  



To oni po usłyszanych od swojego nauczyciela słowach: Oto Baranek Boży chcą poznać 

Pana Jezusa i pytają: "Gdzie Ty mieszkasz?", co oznacza “Skąd Ty się wziąłeś? Kim Ty 

jesteś? Chcemy być z Tobą, bo chcemy  zobaczyć coś nowego”.  

Kiedy zaś Go poznali, to Andrzej natychmiast pobiegł do swojego brata Szymona, by mu 

powiedzieć: "Słuchaj, odkryłem coś nowego, ty też to musisz odkryć!".  

A co robi na koniec sam Jezus? Gdy spotyka brata Andrzeja, odkrywa mu jego nowe 

imię, mówiąc: "Ty co prawda masz na imię Szymon, ale Ja ci dam na imię Skała, ty 

będziesz Kefas".  

Jak widać, w tej Ewangelii mamy ciąg nowości i odkryć, łańcuch nowego widzenia 

rzeczywistości, nowego zachwycenia się czymś, co wcześniej nie było rozpoznane. 

 

Drugą rzeczywistością splatającą się w Ewangelii jest coś zupełnie przeciwnego.  

Gdy bowiem uczniowie Jana Chrzciciela idą za Jezusem, On odwraca się i pyta ich: 

Czego szukacie?, na co oni: Rabbi! Gdzie mieszkasz?, czyli: “Chcemy Cię poznać, 

chcemy tej nowości, chcemy się dowiedzieć, kim Ty jesteś”.  

Jezus im odpowiada: Chodźcie, a zobaczycie, a następnie ewangelista podaje, że 

uczniowie poszli za Nimi zostali u Niego. Oczywiście nie oznaczało to tylko, że dosłownie 

poszli do domu Jezusa lub miejsca, gdzie aktualnie pomieszkiwał, ale że weszli w coś, co 

było Jego sposobem życia i funkcjonowania.  

Co więcej, jak opisuje to Ewangelia, przebywali tam długo, bo spotkali Jezusa o godzinie 

dziesiątej (czyli naszej szesnastej), potem pozostali u Niego, a rano Andrzej poszedł po 

Piotra, czyli być może siedzieli i rozmawiali z Jezusem całe popołudnie, wieczór, a może               

i całą noc.  

Nowość, którą odkryli uczniowie, skończyła się stałym przebywaniem z Jezusem                     

i poznawaniem tego, kim On jest i jak żyje. 

 Gdy czytam to dzisiejsze Słowo Boże, mam taką intuicję, że właśnie te dwie 

rzeczywistości są nam potrzebne, by rzeczywiście doświadczyć pełni Chrystusa                 

i przyjąć Go do swojego życia.  

Choć wydaje się, że są to dwie sprzeczne ze sobą postawy, to jednak one bardzo się 

uzupełniają.  

1. Pierwsza z nich zakłada ciągłe szukanie i ciągłe zadawanie pytań, by wiedzieć 

więcej o Bogu, o wierze, o dogmatach i o zasadach, które zawarł Jezus                     

w swoim głoszeniu. To nieustanne próbowanie dojścia do czegoś nowego, 

próbowanie, które nigdy się nie zatrzymuje.  

2. Do tego potrzeba jednak dołożyć też drugą rzeczywistość, która jest 

zamieszkaniem z Jezusem, trwaniem przy Nim, stałym byciem w Jego 

sprawach.  



Nie można więc tylko latać za nowinkami, potrzeba nam też stałości. 

A najlepszą okazją do tego, by wdrożyć te dwie postawy jest zaczynający się okres 

zwykły. Jeśli bowiem pójdziemy za tymi dwiema wskazówkami, jego zwykłość przemieni 

się nam w coś niezwykłego, coś, co czyni nasze życie pełnym szczęścia i pokoju, a nie 

przelotnych fascynacji.  

Połączenie tych dwóch sposobów bycia z Bogiem ukazuje też inny fragment Ewangelii 

opisujący powoływanie uczniów nad Jeziorem Galilejskim.  

❖ Gdy Jezus powoływał pierwszych dwóch, Andrzeja i Szymona Piotra, co spotkał 

ich przy łodziach, gdy zarzucali sieci.  

❖ Kolejnych dwóch, Jana i Jakuba, spotkał  zaś, gdy naprawiali sieci w łodzi.  

Mamy więc dwa obrazy: zarzucanie sieci i naprawianie ich, które według mnie oznaczają 

dokładnie to samo, o czym mówi dzisiejsze Słowo. Dlaczego?  

Ponieważ zarzucanie sieci to czynność, która wymaga użycia ogromnej siły i 

niesłychanego impetu, by tak unieść sieć, aby wyciągnąć z niej potem mnóstwo ryb. Rybacy 

twierdzą, że człowiek niewprawiony w tej czynności może wpaść do wody. Jest więc to 

czynność związana z ogromnym ryzykiem. W geście zarzucania sieci kryje się zatem pewne 

otwarcie na to, co niebezpieczne, nie do końca pewne i znane.  

Naprawianie sieci to zaś dokładnie odwrotny obraz. Tylko to, co stare, zniszczone, 

wymaga naprawienia. Nie cerujemy przecież nowych ubrań ani nie bierzemy nowych 

rzeczy, by je naprawiać. Naprawianie nie wymusza podejmowania ryzyka ani poszukiwania 

nowości, ale cierpliwego działania.  

Dla mnie te dwa obrazy - nowości i stałości - składają się jak dwa wzajemnie 

uzupełniające się puzzle w pewną prawdę o tym, czym jest chrześcijaństwo.  

Pójście za Jezusem to bowiem  

❖ z jednej strony ciągłe i niespożyte poszukiwanie czegoś więcej, to podążanie za 

pragnieniem, by lepiej rozumieć, poznać, wierzyć, jeszcze bardziej ryzykować                   

i iść w nieznane, nawet jeśli będzie to obarczone niebezpieczeństwem błędu.  

❖ z drugiej strony zaś chrześcijaństwo to spokojne zamieszkanie z Jezusem                     

i wierne, stałe bycie z Nim.  

Nie wolno więc tylko szukać czegoś nowego, ale trzeba też być w czymś stałym. 

Jednocześnie jednak nie można zbyt twardo osiąść, bo w ten sposób można zmurszeć i stać 

się ospałym, nieczułym na nowe. Chrześcijaństwo osiąga pełnię w złożeniu tych dwóch 

rzeczy.  

Spróbujmy zatem zadać dziś sobie dwa pytania. Najpierw zapytajmy się o to,  

➢ czy jesteśmy głodni czegoś więcej  

➢ czy rzeczywiście ciągle szukamy.  



Wiadomo, że wielu rzeczy w naszej wierze nie rozumiemy i wielu spraw Bożych nie 

możemy pojąć.  

Nie można się jednak na tym zatrzymywać tylko trzeba szukać, jak apostołowie, którzy 

zostawili wszystko, by szukać, by znaleźć, by poznać i zrozumieć.  

Co więcej, zamieszkali z Jezusem. Przez wiele lat chodzili za Nim, by uczyć się jego 

nowości, a gdy zapytamy się siebie o naszą otwartość na nowe, koniecznie musimy 

poszukać odpowiedzi, czy potrafimy być w stałej bliskości z Jezusem, szukać Go w 

wiernym i spokojnym mieszkaniu z Nim.  

Niestety często się zdarza, że wpadamy w skrajności: albo tylko poszukujemy nowinek                

i biegamy od kościoła do kościoła, od kaznodziei do kaznodziei, od spotkania do spotkania, 

od forum charyzmatycznego do innych rekolekcji, bo ciągle nam mało nowości, albo 

siedzimy i murszejemy w naszej zastanej i nieowocującej pobożności.  

Ani jedno, ani drugie nie jest zdrowe. Chrześcijaństwo to połączenie dwóch tych postaw.  

Połączmy w sobie te dwie rzeczywistości. Bądźmy żarłoczni i poszukujący,                                      

a jednocześnie stali i trwający z Nim w bliskości.  

Trudne to, ale taka jest Ewangelia. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   

➢ św. Augustyn 
 

Spotkanie pierwszych uczniów 
 

 

 „Następnego dnia stał Jan i dwaj uczniowie jego, a patrząc na 

przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży»”.  

 

Oczywiście, szczególny jest ten Baranek, bo i uczniowie nazwani są barankami:             

„Oto posyłam was jako baranki między wilki” (Mt 10, 16).  

Nazwani są również światłem: „Wy jesteście światłością świata” (Mt 5, 14).  
 

Ale innym [światłem] jest Ten, o którym powiedziano: „Była światłość prawdziwa, 

która oświeca każdego człowieka na świat przychodzącego” (J 1, 9).  
 

Tak i Baranek to szczególny: bez zmazy i bez grzechu; nie, iż Jego skazy zostały 

obmyte, lecz że żadnej skazy nie miał. Czy bowiem Jan, mówiąc o Panu:  



„Oto Baranek Boży” nie był mężem świętym? Nie był przyjacielem Oblubieńca?                  

A więc ten w szczególny sposób jest Barankiem Bożym, bo tylko w sposób szczególny 

krwią tego Baranka ludzie mogli być odkupieni... 
 

Gdy nadszedł czas, aby Bóg się zmiłował, przybył Baranek. Co to za Baranek, którego 

wilki się boją? Jaki to Baranek, który zabity, i lwa zabił? Nazwano bowiem lwem szatana, 

który „krąży i szuka, kogo by pożarł” (1 P 5, 8). Lew krwią Baranka został zwyciężony. 

Oto widowiska chrześcijan! A co jest jeszcze ważniejsze: ci oczami ciała widzą próżność, a 

my oczami serca – prawdę.  

Nie sądźcie, bracia, że Pan Bóg nasz bez znaków widomych nas pozostawił. Gdyby 

bowiem żadnych znaków nie było, dlaczego byście się dzisiaj zgromadzili? Oto, co 

powiedzieliśmy, widzieliście i głośno wołaliście. Nie wołalibyście, gdybyście nie widzieli.                        

I wielką to jest rzeczą widzieć na całym kręgu ziemi lwa zwyciężonego krwią Baranka, 

wydobyte z zębów lwów członki Chrystusa i przyłączone do Chrystusowego ciała...  

„I przyprowadzili go do Jezusa. A wejrzawszy nań Jezus, rzekł: «Tyś jest 

Szymon, syn Jony, będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr»”. 
 

 Nic w tym wielkiego, że Pan powiedział, czyim jest synem. Co wielkim być może dla 

Pana? Znał imiona wszystkich świętych swoich, których przed stworzeniem świata 

przeznaczył, a ty dziwisz się, że powiedział jednemu: tyś jest synem tego a tego, a tak 

będziesz się nazywał? Czy jest coś wielkiego w tym, że zamienił imię Szymona na Piotra?  
 

Piotr pochodzi od „petra” [skała]; skałą zaś jest Kościół, a więc w imieniu Piotra 

Kościół jest przedstawiony. A kto jest bezpieczny, jeśli nie ten, który buduje na skale?  
 

A oto, co sam Pan mówi: „Kto słów moich słucha i wypełnia je, porównam go 

mężowi mądremu, budującemu dom na opoce [nie ulega pokusom]. I spadł deszcz, 

wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, a nie runął, bo na opoce był 

zbudowany [niechaj każdy z nas się lęka i strzeże]. Porównam do męża głupiego tego, 

który zbudował dom swój na piasku; spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i 

uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7, 24–27). 

 (...)  

Wiedzcie więc, moi drodzy, że kto słucha, a nie czyni, nie buduje na skale i nie należy 

do tak wielkiego imienia [Piotra], które Pan tak zalecił i zwrócił ci na to uwagę. Gdyby 

bowiem Piotr przedtem tak się nazywał, nie poznałbyś tajemnicy skały i sądziłbyś, że został 

tak nazwany przypadkowo, nie przez Opatrzność Bożą.  

 

 Dlatego Bóg chciał, aby [Piotr] pierwej był inaczej nazwany, aby sama zmiana 

imienia zwróciła uwagę na siłę życiową tajemnicy. 

 

 



➢ św. Tomasz z Akwinu 
 

 

Czego szukacie? 
 

 

 Słowa „Oto Baranek Boży” (J 1, 36n) są nie tylko wskazaniem, ale też wyrażeniem 

podziwu dla Jego mocy: „Nazwany będzie imieniem Przedziwny” (Iz 9, 5). 

 I zaiste, przedziwną moc ma ów Baranek zabity, który zabił lwa, tego lwa, o którym 

mówi św. Piotr: „Przeciwnik wasz, szatan, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by 

pożreć”(1 P 5, 8).  

I dlatego Baranek zasłużył, by nazwać Go lwem zwycięskim i chwalebnym: „Oto 

zwyciężył lew z pokolenia Judy” (Ap 5, 5).  

On jednak daje krótkie świadectwo: „Oto Baranek Boży”, a to dlatego, że uczniowie, 

którym dawał to świadectwo, już z samych słów Jana byli dostatecznie pouczeni o 

Chrystusie, oraz że w tym był ukryty cały zamysł Jana, który zmierzał całkowicie ku temu, 

aby ich doprowadzić do Chrystusa.  

Nie powiedział: Idźcie do Niego, by nie wydawało się, że uczniowie robią łaskę 

Chrystusowi, jeśli za Nim pójdą; lecz zaleca łaskę Chrystusa, aby oni poczytali sobie jako 

dobrodziejstwo to, że pójdą za Chrystusem, i dlatego powiedział: „Oto Baranek Boży”, to 

jest ten, w którym jest łaska i moc oczyszczająca z grzechów: baranek bowiem ofiarowany 

był za grzechy... 

„Obróciwszy się więc Jezus i ujrzawszy, że szli za Nim, rzekł do nich”.  

W znaczeniu dosłownym należy rozumieć, że Chrystus szedł na przedzie, a ci dwaj 

uczniowie szli za Nim i nie widzieli Jego twarzy. Dlatego Chrystus, by dodać im ufności, 

zwrócił się do nich, przez co dał nam do zrozumienia, że wszystkim, którzy zaczynają 

kroczyć za Chrystusem z czystym sercem, daje ufność i nadzieję miłosierdzia: „Poprzedza 

bowiem tych, którzy Go pragną” (Mdr 6, 13). Zwraca się do nas Jezus, aby być przez nas 

widziany. 

 To będzie właśnie owo błogosławione oglądanie, gdy nam okaże swoje oblicze, 

jak jest powiedziane w psalmie: „Pokaż nam oblicze Twoje, a będziemy zbawieni”                

(Ps 79, 8).  

Jak długo jesteśmy bowiem na tym świecie, poznajemy Go jakoby od tyłu, co znaczy 

dochodzimy do poznania Go ze skutków, jak napisano w Księdze Wyjścia: „Ujrzysz Go                 

z tyłu” (Wj 33, 23).  

Przeto zwrócił się, aby dziełem swego miłosierdzia przyjść nam z pomocą, o co prosi 

[król Dawid] w psalmie: „Obróć się, Panie, nieco” (Ps 89, 13).  



Jak długo Chrystus nie przyjdzie z pomocą, dziełem swego zmiłowania, jest przez nas 

widziany od tyłu. Zwrócił się przeto Jezus do uczniów Jana, którzy za Nim postępowali, 

aby okazać im swoje oblicze i rozlać na nich swoją łaskę. Bada zaś szczególnie ich intencję. 

Bo nie wszyscy, którzy idą za Chrystusem, mają tę samą intencję. Niektórzy idą za Nim ze 

względu na dobra materialne, inni natomiast dla dóbr duchowych. 

 Pyta ich przeto Pan, czego chcą: „Czego szukacie?”; nie po to, aby się dowiedzieć, lecz 

aby Mu objawili swoje intencje, stali Mu się bliższymi, oraz aby pokazać, że są godni 

słuchania Go. 

 

I czytanie :  1 Sm 3, 3–10, 19 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 A światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku Pańskim, gdzie 

znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto 

jestem. Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Heli 

odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył 

wołanie: Samuelu! Wstał Samuel i poszedł do Helego mówiąc: Oto jestem: przecież mię 

wołałeś. Odrzekł mu: Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać.  Samuel bowiem 

jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione.  I znów Pan 

powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu! Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: 

Oto jestem: przecież mię wołałeś. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc 

Heli do Samuela: Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa 

Twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu.  Przybył Pan i stanąwszy 

zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział:  

Mów, bo sługa Twój słucha.  
 

Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię 
 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢ Filoksen z Mabbug 

 

Błogosławieni prostego serca  

Prostego serca należą do Pana, nie wstydź się więc tej prostoty. Przebiegli natomiast i 

chytrzy stanowią narzędzia nieprzyjaciela. Nie pragnij więc zwieść przez przebiegłość i nie 

zachwycaj się nią, bo stanowi ona ziemię, z której wyrasta podłość; prostota natomiast jest 

polem, z którego wydaje owoc sprawiedliwości.  



Dlatego więc Pan wszędzie mówi z prostotą, w niej ma swe upodobanie i ona jest 

gościem Jego objawień. Heli spał z synami w świątyni Pańskiej.  
 

Jednak gdy Pan chciał rozmawiać z ludźmi, pozostawił na boku zarówno starość 

przepojoną przebiegłością i pogrążoną w sprawach tego świata a także młodość która 

chętnie przyjmowała podstępy zła, a wybrał prostotę serca: z nią chciał przebywać i 

rozmawiać.  

Zawołał więc Pan do Samuela dwa razy: „Samuelu, Samuelu!”.  
  

Prostota serca powstała i pobiegła do starości, bo dziecko nie wiedziało jeszcze, kto je 

wołał; pobiegło więc do Helego zamiast odpowiedzieć Bogu. I tak powtarzało trzy razy ten 

swój gest, bo nie doświadczyło ono jeszcze dotąd objawień Bożych.  
 

Gdy Jednak Heli zrozumiał, że to Pan powołał Samuela, nakazał, by on sam 

odpowiedział Panu i nie przebiegał więcej do niego... Starość wysłała dzieciństwo do 

Pana... przebiegłość potrzebuje prostoty serca, by poznać wolę Bożą. Heli więc prosił 

Samuela, aby mu powiedział wszystko to, co usłyszał od Pana i niczego przed nim nie taił. 

Stwierdził bowiem, że nie otrzymawszy tej łaski, by Pan do niego mówił wprost, prosił 

dziecko, by mu objawiło tajemnicę Bożą.  
 

I prostota serca stała się tłumaczem między Boskością a wiedzą i dziecko przyjęło to 

zadanie i odpowiadało.  
 

W ten sposób wiedza Boga została objawiona małemu dziecku, które jeszcze nie znało 

problemów, które zajmują dorosłych, ponieważ Pan przebywa z niewinnymi i rozmawia z 

prostymi.  
 

Wybrał tych, którzy nie wyobrażają sobie jeszcze, że słowo otrzymane przez nich jest ich 

słowem, ale którzy poznają Tego, który do ich mówi i składają dzięki. Tak więc słowo 

Boże, które zwraca się do nich nie staje się dla nich okazją do pychy i próżnej chwały że 

jest ich, to co jest od Boga; nie mówią: „Jest naszym słowo i mądrość, która jest w nas”.  
 

Prości i niewinni nie wyobrażają sobie nawet tego i przez swą prostoduszność dają do 

zrozumienia, że to, co mają, należy do Pana. Oto więc dlaczego wszędzie widzimy tego 

Boga, który odrzuca przebiegłość a wybiera prostotę serca .  

 

➢ Św. Grzegorz Wielki 
 

Wobec przełożonego niegodnego 

Zwróćmy uwagę w tym fragmencie na fakt, że Samuel okazuje się sługą Pana wobec 

Helego nawet wtedy, kiedy ten jest odrzucony przez Boga ze względu na jego niedbałość 

wobec synów.  



Może bowiem się zdarzyć, że prości wierni ufni w swoją wartość moralną, wybierają rolę 

surowych sędziów wobec swych pasterzy, a nie życzliwych słuchaczy.  
 

Przyzwyczajają się badać uważnie i rozważać sposób życia swoich przełożonych i gdy 

tylko dostrzegają w ich postępowaniu najmniejsze ślady błędów, odmawiają posłusznego 

poddania się ich nakazom. Jednak okazują się oni naprawdę silnymi, jeśli posłusznie znoszą 

to, co oni uważają za słabość swoich pasterzy.  
 

Bowiem w oczach Bożych uznany jest za prawdziwie zasłużonego ten, który – 

oczywiście gdy chodzi o słuszne polecenie – jest posłuszny człowiekowi skądinąd, wedle 

jego opinii, niedoskonałemu.  
 

Oto na przykład Heli, otwarcie odrzucony sądem Bożym ze względu na swój grzech 

polegający na niedbalstwie, a jednak Pisma pokazują nam Samuela, dziecko Pana, które 

służy w obecności kapłana.  
 

Niech więc się zastanowi głęboko co jest warty ten, który pogardza swoim przełożonym 

z powodu lekkich win, podczas gdy Samuel poddał się, będąc pokornie posłusznym 

kapłanowi, którego potępił Bóg Wszechmogący i to w sposób bardzo surowy...  
 

Poddany nie powinien gardzić swoim przełożonym, nawet jeśli uważa go za grzesznika a 

samego siebie za sprawiedliwego, bowiem Sędzia wieczysty powierzył przełożonym 

świętego Kościoła troskę o osądzanie zwykłych wiernych, natomiast swojemu sądowi 

zarezerwował osąd nad ich pasterzami.  
 

Niedbali pasterze sądzą, że mają jeszcze długie życie dla pokuty i uniknięcia przyszłej 

pomsty, jednak Sędzia, który jest wszędzie obecny, może zresztą, nie oczekując, wymierzyć 

karę, odbierając im najpierw światło kontemplacji.  
 

To jest właśnie to, co nam mówi jeszcze Pismo w sprawie Helego, który później umrze, 

skręciwszy kark, że „w tym czasie nie było jeszcze jawnego widzenia”. Istotnie bowiem, 

skoro pasterz nie raczy wykonywać swojego obowiązku, który zresztą dobrze zna, na skutek 

surowego wyroku staje się niezdolny widzieć to, co ma czynić, ponieważ nie chciał czynić 

tego, co wiedział [że ma czynić].  
 

„Jawne widzenia” ma pasterz, który kocha, a nie pasterz niedbały. Sama bowiem Prawda 

stwierdza: „Ten, który Mnie miłuje, będzie też umiłowany przez mojego Ojca; ja także 

go umiłuję i objawię mu się” (J 14, 21).  
 

Wspaniałość „jasnego widzenia to objawienie się umiłowanej prawdy. Ta zaś prawda, 

która ukazuje się miłości, która na to zasługuje, ukrywa się przed tymi, którzy są letni w 

czynieniu dobrze, bo miłość rozpoznaje się nie po uczuciach, ale przez żarliwość w czynie.  

 



"Jezus z Nazarethu"  - Roman Brandstaetter 

Kefas 

Symeon ben Jona siedział nad brzegiem Jordanu, stopy zanurzył w wodzie                                

i rozkoszował się chłodem nadciągającego wieczoru. Żwawo poruszał nogami, a wówczas 

święta woda, niezadowolona z poufałości rybaka, sycząc i bulgocąc spadała rzęsistą                         

i gniewną fontanną na jego głowę, mocno osadzoną na szerokim karku, na przykrótką, 

wyrośniętą, jakby pożyczoną od młodszego brata tunikę, która lada chwila groziła 

pęknięciem pod naporem jego szerokiego, muskularnego ciała.  

Symeon był mężczyzną w średnim wieku, słusznego wzrostu, jego kwadratowa twarz 

porośnięta kędzierzawą, czarną, krótką brodą wyrażała twardą nieustępliwość i byłaby może 

dla otoczenia niezbyt pociągająca, gdyby nie dziecięce, uśmiechnięte spojrzenie niezwykle 

żywych i niebieskich oczu, które błyszczały jak dwa słoneczne jeziora w skalistym, 

groźnym krajobrazie i łagodziły jej surowość — nie! — zacierały jej surowość i czyniły, że 

mimo swojej surowości twarz Symeona ben Jona robiła wrażenie delikatnej, wrażliwej                         

i marzycielsko miękkiej.  

Ale w tych oczach migotał ledwo dostrzegalny błysk zakłopotanej niepewności                      

i pełnego troski wahania. Zdradzały one przed dobrym znawcą twarzy ludzkich nie tylko 

marzycielsko miękkie serce twardego Symeona, ale również pewną jego wewnętrzną skazę, 

a była nią roztropna nieufność, jakaś trwoga przed zaskoczeniem, która na przekór prawemu 

charakterowi, odwadze i męskiej woli tego galilejskiego rybaka kazała mu niekiedy działać 

zbyt wstrzemięźliwie i z lękliwym umiarkowaniem, co postronnym ludziom mogło się 

niesłusznie wydawać tchórzostwem.  

Symeon, siedząc teraz nad brzegiem Jordanu z nogami zanurzonymi w wodzie, czekał 

na upragniony zachód słońca, a wraz z Symeonem czekała zmęczona rzeka na zapadnięcie 

nocy, a wraz z rzeką czekała z trudem oddychająca pustynia.  

Ale wszystko odbywa się według porządku ustalonego przez Elohim. Musi więc 

upłynąć jeszcze spory kawał czasu, zanim spełni się pragnienie człowieka, rzeki i pustyni.  

Wiedział o tym Symeon i błogosławił porządek Pański, zwłaszcza że czuł się 

uprzywilejowany przed obliczem Pana, który pozwolił mu zażywać chłodu w rzece, chronić 

się przed skwarem w cieniu skały lub w głębi jaskini.  

Patrząc swoimi niebieskimi oczami w stronę Jerozolimy, modlił się do Pana i dziękował 

Panu, że mu dał oczy, którymi może podziwiać niebo i ziemię, drzewa i kwiaty, i za to, że 

mu dał uszy, którymi może słyszeć śpiew ludzi i ptaków, i szum rzeki, i szelest wiatru, i 

uderzenie gromu.  



Błogosławił Panu za skwar i zimno, za radość — tu pomyślał o swojej małej córeczce 

— i za utrapienie, za uśmiech i płacz, za życie i śmierć — tu pomyślał o swojej młodo 

zmarłej żonie — i za wszystkie dobroczynne cuda, którymi Pan hojnie obdarzył ziemię, 

albowiem wszystko jest cudem, co czyni Pan, dobrym cudem.  

Bo dobrym cudem jest nawet śmierć, która na pewno jest tak piękna jak zachód słońca, 

bo nic nie może być złem i brzydotą, co stworzył Wszechmocny i co od niego pochodzi.  

Więc z kolei począł dziękować Panu za sandały i za tunikę, i za płat płótna na głowie, 

za sieci i łódź rybacką, za chleb codzienny i za wszystko, co mu Pan dał, i za wszystko, 

czego mu nie dał, i za to, co mu pozostawił, i za to, co mu zabrał.  

Chciał jeszcze podziękować Panu, że go uczynił takim, jakim jest, rybakiem                             

o niebieskich oczach, o kędzierzawej brodzie i świecącej łysinie, mężem o mocnych rękach 

i nogach, ale odezwały się w nim pewne skrupuły związane z jego charakterem — zdawał 

sobie sprawę z niezbyt szczęśliwego połączenia w jego sercu dwóch przeciwstawnych sobie 

właściwości: odwagi i lękliwego umiarkowania — i już postanowił modlitwę swoją 

podzielić na dwie nierówne części, dziękczynną za krzepkie zdrowie i za wszystkie dary 

otrzymane od Pana i proszalną o łaskę całkowitej i niepodzielnej odwagi, nieosłabionej 

lękliwym umiarkowaniem, gdy znienacka usłyszał dobiegające z dala wołanie młodszego 

brata Andraja:  

— Symeonie, Symeonie, gdzie jesteś?  

— Tu jestem! — odkrzyknął Symeon.  

Zza wydmy wyskoczył zdyszany Andraj i spostrzegłszy siedzącego nad brzegiem rzeki 

brata, pędem zbiegł po pochyłości pagórka.  

— Znaleźliśmy Mesjasza! — krzyknął i wyrzucił ku górze obie ręce.  

Symeon wyciągnął powoli nogi z wody i patrząc z pobłażliwym podziwem na Andraja, 

spokojnie spytał:  

— Kogo znalazł mój brat?  

— Mesjasza, Symeonie!  

— Niech brat mój nie niepokoi nieba podniesionymi rękami i opuści je ku ziemi.  

Andraj wprawdzie posłusznie wykonał polecenie, ale chyba tylko po to, by posłużyć się 

dłońmi do innego celu: położył je z czułym namaszczeniem na ramiona Symeona i patrząc 

mu prosto w oczy, rzekł:  

— Dlaczego mój brat mi nie wierzy?  

— Pewien mądry faryzeusz — odparł Symeon — nierzucający słów Bożych za siebie, 

powiedział: 



 „Gdy będziesz pracował w ogrodzie, a przyniosą ci radosną wieść o przyjściu 

Mesjasza, nie przerywaj rozpoczętej pracy, ale kończ ją spokojnie, bo zanim Mesjasz 

naprawdę przyjdzie, jeszcze niejedną taką przedwczesną wiadomość usłyszysz z ust 

łatwowiernych”.  

Tak mówił ów przezorny mędrzec, a ja potakuję jego słowom. Nie zarzucam zmyślenia 

mojemu bratu. Nigdy nie ośmieliłbym się tego uczynić. Ale chcę go uchronić przed 

rozrzutną przesadą i dlatego opowiedziałem mu przypowieść o Mesjaszu i ostrożnym 

faryzeuszu, którego rozwaga godna jest pochwały.  

A na to rzekł Andraj:  

— Niechaj mój brat, który jest na pewno mądrzejszy ode mnie, bo wyprzedził mnie 

wiekiem i doświadczeniem, uczyni mi tę łaskę i nie polegając na moich niezdarnych 

słowach pójdzie za mną i zobaczy Tego, którego ja widziałem.  

— A kogo widział mój brat? — Symeon wytrząsnął piasek z sandałów, nałożył je na 

nogi, co było oznaką, że mimo swoich wątpliwości spełni prośbę Andraja.  

— Męża.  

— A kim jest ów Mąż? — spytał Symeon z odrobiną drwiny w głosie. Podniósł się                  

z ziemi. Był gotów do drogi.  

Andraj, czując niechęć w głosie brata, nie odpowiedział. Ruszył przodem brzegiem 

Jordanu, ku rzadkim gąszczom. Za nim szedł Symeon z pochyloną głową, niezadowolony                     

z siebie, gdyż zamiast oprzeć się naiwnej łatwowierności Andraja i siedzieć nad rzeką w 

blasku zachodzącego słońca, i błogosławić Pana, wlecze się teraz za bratem po bezdrożu, by 

zobaczyć jakiegoś męża, który prawdopodobnie jak wielu samozwańczych proroków — 

niektórzy spośród nich uczciwie wierzyli w prawdziwość swojego posłannictwa — prawić 

zacznie o rychłym wyzwoleniu Izraela spod panowania gojim, barbarzyńskich 

bałwochwalców — tu Symeon splunął z obrzydzeniem — nędznych czcicieli bogów 

wyrzezanych w kamieniu.  

Przystanął i już otwierał usta, by przywołać brata — chcąc bowiem cofnąć się                            

i wymówić od kłopotliwego spotkania, wpadł na szczęśliwą myśl udzielenia porady 

gorącemu Andrajowi, aby owego męża przyprowadził do Niestrzyżonego — ale niestety 

było już za późno, gdyż oto stanęli przed Rabbim.  

Siedział na kamieniu, zamyślony, z głową pochyloną ku prawemu barkowi, a obok 

Niego stał Johanan ben Zebadia, który z zadowoleniem przyglądał się przybyłym 

przyjaciołom.  

 



Po nagłym zniknięciu Andraja nie wiedział, co ma z sobą począć, nie śmiał niepytany 

mówić, a Jezus przez cały czas milczał milczeniem ze wszech miar nieokreślonym — tak je 

później Johanan ben Zebadia określił podczas nocnej rozmowy z przyjaciółmi — zatem 

zjawienie się obu braci powitał z ulgą, słusznie przewidując, że ich obecność złagodzi 

napięcie spowodowane zachowaniem się Rabbiego.  

Słońce zachodziło za szczyty Judejskich Gór, które teraz podobne były do koguciego 

grzebienia. Jezus podniósł głowę i wtedy Symeon ben Jona poznał w Nim tajemniczego 

przechodnia, przed którym Niestrzyżony — jaki to był wtedy miesiąc? — padł na twarz, a 

potem ilekroć Go spotykał, nisko pochylał głowę i powtarzał te same słowa.  

Jezus wstał z ziemi, podszedł do Symeona i utkwiwszy w nim wzrok rzekł:  

— Tyś jest Symeon ben Jona.  

— Tak — odpowiedział, ale odpowiedział niechętnie. Po stanowczym tonie Jezusa 

pojął, że nastąpią teraz wypadki, na które z radosnym lękiem czekał. Ale czy właśnie na te 

wypadki czekał?  

Przecież czekał na Mesjasza, który miał wyjść jak ryba z wody, ze środka wszystkich 

wód, z wielkiego oczyszczenia. Na pewno nie czekał na jakiegoś nieznajomego 

przechodnia, który od kilku tygodni błąka się nad Jordanem, znika na pewien czas, a potem 

niespodziewanie wraca. Więc chętnie by odpowiedział: „Nie, nie jestem Symeon ben Jona”, 

i na pewno by tym jednym krótkim zaprzeczeniem jak nożem przeciął możliwość dalszej 

rozmowy z Nieznajomym, ale tego nie uczynił, albowiem wiadomo, że imieniu swojemu 

zaprzeczyć nie wolno, bo imię — szem — jest korzeniem osobowości i kształtuje 

charakter, los i posłannictwo człowieka. Kto zapiera się swojego imienia, zapiera się 

samego siebie.  

A wtedy Jezus, wskazując wyciągniętym palcem na Symeona, rzekł:  

— Zwać się będziesz Kefas.  

Przerażenie ogarnęło rybaka. Stał osłupiały, zdrętwiały. Krew w nim stężała, zastygła, 

przestała krążyć. Cały porastał twardą skorupą. Ręce, nogi, ciało zamieniały się w kamień, 

po prostu tak, jakby według swojego nowego imienia kamieniał —  

Kefas znaczy po aramejsku opoka, skała, kamień — 

a im bardziej kamieniał, tym większy czuł na sobie ciężar, jakby spoczywały na nim 

olbrzymie góry, niebotyczne góry, tak wielkie, że aż lęk go brał, czy zdoła je udźwignąć, 

czy nie ugnie się i nie zapadnie pod ziemię.  

 



Ogarnęło go błogie uczucie podziwu dla samego siebie, dla wytrzymałości swoich 

ramion i barków, gdyż stał, wciąż stał nieporuszony, potężny, kamienny i dźwigał na sobie 

niepojęcie piękne krajobrazy ziemi i nieba, a one spoczywały na nim z niezachwianą 

ufnością.  

Ocknął się. Znów był Symeonem ben Jona, galilejskim rybakiem o kędzierzawej 

brodzie, lśniącej łysinie, nieufnym i nieśmiałym, zapalonym i zadzierzystym.  

I znów poruszał rękami i nogami, i całym ciałem, i krew w nim wartko, może nawet 

zbyt wartko płynęła, bo zawrzał w swoim wnętrzu na znak niezadowolenia z powodu 

zmiany imienia Symeon, jego imienia, nadanego mu w błogosławionym dniu obrzezania, a 

imię to znaczy: „Bóg wysłuchał” — i tak na podobieństwo swojego imienia kształtował 

swój los, i był tym, co imię to oznacza, był tym, który pragnie, aby go Pan wysłuchał.  

Więc dlaczego ma teraz w imię swojego nowego imienia — kim jest ten człowiek, 

który mu to imię nadał? Jakim prawem mu je nadał? — zmieniać sens swojego życia,                          

i dlaczego zamiast być tym, czym był dotychczas, ma być kimś innym, ma zmienić swoją 

osobowość, którą żył i kształtował, i urabiał od dnia swojego obrzezania, a może                           

i narodzenia, a może nawet od łona swojej matki — niechaj jej pamięć będzie 

błogosławiona — bo imię wyznaczone, nawet wówczas, gdy jest jeszcze bezimienne                      

i niewypowiedziane, trwa w samym zarodku człowieka i tworzy jego charakter, i wytycza 

drogę jego życia.  

A teraz ma być opoką, skałą, kamieniem! Dlaczego ma być martwym i nieczułym 

kamieniem, skoro zawsze pragnął być żywym i czułym człowiekiem, i dlaczego ma teraz na 

podobieństwo kamienia tworzyć swoje życie?!  

Czy ktokolwiek z prawych synów Izraela zwie się Skałą? Zwie się Opoką? Czy widział 

i słyszał ktoś, aby jakiś ojciec w Izraelu, odmawiający codziennie Szemai Szemone Esre,                   

i Tehilim, dał swojemu synowi imię Skała?! Żaden ojciec! Może takie imiona dają                        

w Micraim, może dają w Jawanie, może dają w Romie, ale żaden ojciec w Izraelu nie da 

takiego imienia synowi! Nie da!  

Rozpacz ogarnęła Symeona ben Jona. Chciał pobiec za Nieznanym i rzucić Mu się do 

kolan, i błagać Go, aby zdjął z niego ciężar tego imienia, ale Mąż ów już dawno się oddalił       

i znikł w ciemnościach nocnych, które zaległy pustynię. Nagle przez głowę rybaka 

przebiegła zbawienna i wyzwalająca myśl, że Nieznany nie jest jego ojcem ani jego rabbim, 

ani nie jest Elohim, więc nie ma mocy zmieniać jego imienia.  

I Symeon ben Jona ruszył przed siebie, do jaskini na spoczynek nocny, a za nim szli 

jego brat Andraj i Johanan ben Zebadia, i wszyscy razem rozważali w sobie sens imienia 

Kefas, i nie mogli w tym imieniu znaleźć upodobania.  

 


