
     

 XXXI Niedziela zwykła  3   XI   2019 
 

(Łk 19, 1-10:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. (2) A /był tam/ pewien człowiek, 

imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. (3) Chciał on koniecznie zobaczyć 

Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. (4) Pobiegł więc 

naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał 

przechodzić.(5) Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, 

zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. (6) Zeszedł więc z 

pośpiechem i przyjął Go rozradowany. (7) A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika 

poszedł w gościnę. (8) Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku 

daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. (9) Na to Jezus rzekł do 

niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem 

Abrahama. (10) Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. 
 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Cyryllonas 

 

Łaska dotknęła Zacheusza 
 

 

Wyklęty [szatan] przeciw nam miecz przypasał i wskazuje na broń, aby nas przestraszyć, 

lecz topi się ona niby wosk na ciałach, które nie dadzą skłonić się do grzechu. Rozgniewał 

się szatan, że zastęp sprawiedliwych przewyższał liczbę jego wojska. I nawet własna trzoda 

bunt podniosła, zbiegłszy do Syna Maryi. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Odszedł od niego gorliwy zwolennik Zacheusz, bo Pan go spotkał i przyjął życzliwie; 

figowe drzewo przy drodze stało się jego przystanią. Zmęczony zstąpił z niego i nabrał 

nowych sił. Kiedy był na drzewie koło drogi, zabłysło przed nim światło Jezusa, 

ciemność na gałęzi przybrała jasny wygląd. 

Ewa posłuchała złej rady i dopuściła ją do siebie, lecz się pojawiła Święta Maryja                   

i przywróciła jej blask pierwotny. Wąż zmieszał potajemnie grzech z krwią śmierci i podał 

to Ewie. By nie odrzuciła napoju, udał on przyjaźń. Pan nasz zmieszał z krwią swą wino, 

uczynił je lekarstwem życia i dał do picia. Niewinna [Maryja] skosztowała i pokonała 

zabójczą sól ziemi.  

W raju przyczepił się grzech do Ewy, a gdy mu uległa, wyrzucił ją z raju. Nachyliła ucha 

wężowi i utraciła Ogród. Beznogi wąż paraliżował kroki Ewy, lecz Maryja posłużyła matce. 

Młodsza niosła starszą, by mogła odetchnąć życiem w dawnym miejscu zamieszkania. 

Umarła Ewa w podeszłym wieku, lecz zrodziła Maryję, stając się znów młodą. Narodziny 

córki miały naprawić winę pramatki. Ewa ukryła w naszym płodzie zaczyn śmierci i nędzy. 

Lecz pojawiła się Maryja i zaczyn usunęła, by nie uległo zepsuciu całe stworzenie.  

Bóg ukrył swe fale w Pannie. Z chwalebnej trysło życie. Strumienie wzniosły się do gór 

samych, ponad doliny i głębie. Złego pobiła wieść o Synu, przed którym wszyscy padali na 

twarz. Pytającym objawił On swą naturę, uschły niwy, nie mogąc znieść Jego chwały. 

Bogatym w łasce niosło to lekarstwo, ich ręce złożyły je w żałobie. Zażyły je narody, 

uzdrowiło ono ranę zadaną przez węża. 

Zerwało swe granice morze miłosierdzia, by zmyć brud z Zacheusza. Łaska przewyższała 

winę, wzniósł się winny, nie ponosząc kary. Jezus był łagodny dla grzeszników, chociaż bili 

Go wrogowie. Jego miłość była miłością pasterza, co wyszedł szukać zbłąkanej owieczki 

(Łk 15, 4–7). Sam przysiągł, abyśmy Mu wierzyli, że nie chce naszej zguby; gdy jeden 

grzesznik pokutuje, raduje się Ojciec i Jego aniołowie (Łk 15, 7–10). 

Jednego dnia zabronił trwać w nienawiści i gniewie. Chciał nas uczynić podobnymi 

sobie, który tyle win przebacza ludziom. Sam będąc sprawiedliwy, ratuje nas od zguby, 

dając do tego środki. W niebie drżą przed Nim aniołowie, a mieszkańcom ziemi pozwala się 

zwyciężyć. Gdy z Jego prośbą łzy się zejdą, da się wzruszyć. Napina łuk swój, aby nas 

przestraszyć, lecz lituje się i łuk traci napięcie.  

Przechodząc koło drzewa, zobaczył grzesznika, ogarnął go oczyma i przystanął. Niegdyś 

Szymonem, dziś cieszył się Zacheuszem i kazał mu zejść zaraz z figowego drzewa. 

Sprawiedliwy wydał grzesznikowi rozkaz, że smutny ma się stawić przed sądem. Jak bardzo 

musiał się radować winny, kiedy się spotkał z miłosiernym Sędzią! 

Im bardziej się Zacheusz lękał, im mniej śmiał prosić o przebaczenie, tym więcej Pan się 

litował, tym więcej był dla niego miłosierny. 



Sprawiedliwy jest Bóg i łaskawy, lękajcie się, grzesznicy, lecz ufajcie! Przebacza winy 

tym, co pokutują, a na zatwardziałych spuszcza kary. Przez Zacheusza nas wzywa: patrzcie 

na Jego miłość!  

Jak rybak zarzuca Pan sieci, aby się mógł cieszyć waszą wielką liczbą. Wziął pokutnika        

z drzewa, przesadził go zaraz do swego ogrodu. Widział, że jak Adam stracił on piękną 

chwałę, dlatego go przyodział w utkaną z miłosierdzia szatę. Chwalcie Pana, że znalazł                     

i przyjął grzesznika, który by zginął. Wskazał nam przez to drogę do swego miłosierdzia. 

Panie, zamiast na drzewo idę do Twego domu, niech zbawi mnie Twa tajemnica! 

Większy jest tam krzyż niż gałąź, niech się rozleje nade mną miłosierdzie Twoje! 

 

 Św. Ambroży 

 

Nie w majątku tkwi wina 

 

 „A oto mąż imieniem Zacheusz” (Łk 19, 2nn). Zacheusz na sykomorze, ślepy na 

drodze. Na jednego z nich Pan wyczekuje, aby się nad nim zlitować, drugiego odznacza, 

zaszczycając go swą obecnością. Jednego zapytuje, aby go uzdrowić; co do drugiego, to nie 

będąc zaproszony, sam się zaprasza, wiedział bowiem, iż ten, który Go ugości, będzie 

sowicie wynagrodzony i choć nie słyszał zapraszającego głosu z jego ust, usłyszał głos jego 

pragnienia... 

A i do bogatych też życzliwie powróćmy. Nie chcemy bogatych obrazić, pragniemy 

bowiem, o ile to możliwe, wszystkich uzdrowić. W przeciwnym bowiem razie przygnębieni 

porównaniem z wielbłądem, a w Zacheuszu szybciej, niżby należało, pominięci, słuszny 

mieliby powód, aby się obrazić. 

Niech więc wiedzą, że nie w majątku tkwi wina, ale w tych, którzy swego majątku 

nie umieją używać. 

Bogactwa, będąc przeszkodą u złych, u dobrych są pomocą do cnoty. Bogaty Zacheusz 

był niewątpliwie wybrany przez Chrystusa, a to dlatego, iż połowę swych dóbr rozdał 

ubogim, tych zaś, których skrzywdził, w czwórnasób wynagrodził. Pierwsze nie 

wystarczyło, gdyż hojność nie ma wartości, jeśli trwa krzywda; nie idzie bowiem o rabunek, 

lecz o dar. Za to, co dał, większe otrzymał wynagrodzenie. 

Dobrze się stało, iż zaznaczono, że był zwierzchnikiem celników. Któż może stracić 

nadzieję, skoro cel osiągnął ten, kto z krzywdy zebrał majątek? A był bogaty – powiedziano 

– abyś wiedział, że nie wszyscy bogaci są chciwi. 



A dlaczego Pismo nie wspomina o postaci [wzroście] kogoś innego, a jedynie o nim 

mówi, że „był małego wzrostu”? Może był mały, dlatego że był zły lub że miał jeszcze 

małą wiarę?  

Gdy wchodził na drzewo, jeszcze niczego nie obiecywał, jeszcze nie widział Chrystusa, 

słusznie więc [określa się, że] był mały.  

Natomiast Jan Chrzciciel był wielki, bo widział Chrystusa i Ducha, który jako gołębica 

spoczął na Chrystusie, jak sam mówi: „Widziałem Ducha zstępującego jako gołębica                  

i spoczywającego na Nim” (J 1, 32). 

Co się tyczy rzeszy, to czyż nie jest ona zbiorowiskiem nieuświadomionego ludu, który 

nie mógł widzieć szczytu mądrości? Toteż Zacheusz, póki jest w rzeszy, nie widzi 

Chrystusa. Skoro wyszedł ponad rzeszę, zobaczył, to znaczy, że wzniósłszy się ponad 

niewiedzę gminu, zasłużył sobie ujrzeć to, czego pragnął... 

Pan spojrzawszy w górę, ujrzał Zacheusza, ten bowiem z powodu wzrostu swej wiary                   

i dzięki owocom nowych czynów wznosił się, jakby był wierzchołkiem płodnego, 

wysokiego drzewa... Zacheusz na sykomorze to nowy owoc nowej pory roku. 

 

 Filoksen z Mabbug 

 

Wiara Zacheusza 

 

Oko wiary mające prostotę za źrenicę rozpoznaje głos Boga, skoro tylko Go usłyszy...  

Wszyscy powołani natychmiast usłuchali głosu, który ich powołał, a uczynili to wtedy, 

gdy ciężar miłości rzeczy ziemskich nie obciążał już ich duszy. Bo właśnie więzy tego 

świata stanowią ciężar dla inteligencji i myśli, a ci, którzy są nimi związani i spętani, z 

trudem słuchają głosu powołania Bożego.  

Ale apostołowie, a przed nimi sprawiedliwi i ojcowie, nie należeli do nich: byli posłuszni 

jak ludzie żywi i wychodzili lekko, bo nic należącego do tego świata nie wiązało ich swym 

ciężarem. Nic bowiem nie może związać ani spętać duszy, która czuje Boga, jest otwarta                

i gotowa tak, że ilekroć przychodzi światło głosu Bożego, tylekroć znajduje ją w takim 

stanie, że może je przyjąć. 

Pan nasz powołał Zacheusza z sykomory, na którą się wspiął, i Zacheusz natychmiast 

pospiesznie zszedł i przyjął Go w swoim domu. Spodziewał się Go zobaczyć i stać się Jego 

uczniem, nim jeszcze został powołany.  



I jest to cudowne: uwierzył w Chrystusa, zanim Pan doń przemówił i zanim Go ujrzał 

cieleśnie. Uwierzył wyłącznie na słowo innych, bo wiara, którą już miał w sobie, była 

zachowana w jego życiu... 

Wykazał on swoją wiarę, gdy uwierzył w Pana naszego usłyszawszy, że Go 

zwiastowano, a prostota wiary ukazała się wtedy, gdy obiecał dać połowę swych dóbr 

biednym i zwrócić poczwórnie to, co wziął przez oszustwo.  

Bo gdyby nawet Zacheusz nie był wtedy napełniony prostotą, która przystoi wierze, nie 

przyrzekłby tego Jezusowi, nie wydałby i nie rozdzielił w krótkim czasie tego, co od lat 

gromadził pracą. Prostota rozdzielała na prawo i na lewo to, co zgromadziła przebiegłość, a 

czystość duszy rozdzieliła to, co zostało zgromadzone dzięki przebiegłości. Wiara wyrzekła 

się tego, co niesprawiedliwość znalazła i posiadła, i ona właśnie ogłosiła, że wszystko to nie 

należy do niego.  

Bo Bóg jest jedynym dobrem.  

Wiara nie pozwala na posiadanie innych dóbr wraz z Nim. Wszystkie dobra mało znaczą 

dla niej poza jedynym, i to prawdziwie trwałym dobrem, jakim jest Bóg. Ona została nam 

dana, abyśmy odnaleźli Boga i posiedli Go jedynie, posiadali wyłącznie i wiedzieli, że 

wszystko to, co jest poza Nim, jedynie nam szkodzi. 

 

 Nerses Sznorhali 

 

Zacheusz i ja 

 

Nie podniosłem się z tej podłej ziemi jak celnik Zacheusz na wyniosłe drzewo mądrości, 

aby dostrzec Cię w Boskiej kontemplacji, ale także i małość duchowa nie wzrosła we mnie 

przez dobre uczynki, a przeciwnie, zmniejsza się bez przerwy, aż powróciłem do mleka 

niemowląt. 

Biorąc jednak przypowieść odwrotnie, jak Zacheusz na figę, tak ja wszedłem na drzewo 

przewrotnego ciała dla zdobycia miłości ziemskiej o słodkim smaku. 

Dzięki Twemu potężnemu słowu spraw, bym jak on zszedł szybko stamtąd. 

 Przyjdź, aby zamieszkać w domu mojej duszy, a wraz z Tobą przyjdzie  

Ojciec i Duch Święty. 

Spraw, by ciało, które wyrządziło zło mojej duszy, służąc jej oddało poczwórnie. I daj 

połowę dóbr cielesnych mojej wybiedniałej wolnej woli, abym wedle Twego zbawczego 

słowa skierowanego do Zacheusza stał się również godnym usłyszeć Twój głos, a jako syn 

Abrahama umiał naśladować jego wiarę. 



 
Augustyn Pelanowski "Fale łaski"  

Komentarze do Ewangelii św. Łukasza 

Mały Zacheusz - Łk 19, 1 - 10 

 

 

Nasze pragnienia zwracają uwagę Boga bardziej niż nasze uczynki.  

Żaden dojrzały mężczyzna nie wychodzi na drzewo, by się pokazać lub by 

zaimponować innym. Na drzewa z reguły wspinają się małe dzieci, ale czasami jest to 

jedyny sposób, by wypełnić MICWĘ (przykazanie) Jezusa, który mawiał, że ten, kto nie 

stanie się jak dziecko, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego! 

Dorosły mężczyzna na drzewie może wyglądać śmiesznie, dziecinnie albo co najmniej 

niepoważnie. Żeby sobie pozwolić na taki czyn, trzeba zrezygnować z powagi, prestiżu i 

stać się jeszcze mniejszym, niż się jest. 

Zacheusz był niewielkiego wzrostu, ale wdrapywanie się na sykomorę uczyniło go 

zapewne jeszcze mniejszym. 

A gdy już Jezus wszedł pod jego dach, budząc respekt zwierzchników celników jeszcze 

bardziej uniżył swą wartość, wyrzekając się znacznej części swej fortuny. 

Im bliżej Boga, tym mniejszy jest człowiek w oczach innych, 

a już na pewno w swoich. 

Zacheusz wyszedł na drzewo tylko po to, by 

zobaczyć Jezusa. Do tak niecodziennego 

zachowania popchnęło go usilne pragnienie i 

owo przekroczenie zwykłych reguł 

postępowania wróciło uwagę Jezusa Chrystusa. 

Chcąc bardzo dostrzec Mesjasza, sam został 

dostrzeżony przez Niego w wyjątkowy sposób. 



Wszystko, co wielkie na tym świecie, zostało uczynione przez nikczemników. 

Potrzebują wielkich ram, jak kiepski malarz, którego banalność dzieła przeraża pustką. 

Świętość najłatwiej odnajduje tych, którzy uważają, że zgubili do niej wszystkie drogi. 

Podobnie, jak piekło pochłania z łatwością tych, którzy twierdzą, że na pewno go nie ma. 

Wpadają w jego otchłań, ciągle udając, że ona nie istnieje. Podejrzewam, że wielu, 

znajdując się w piekle, nie może w to uwierzyć! 

Obecność Jezusa w każdym ze spotkanych przez Niego ludzi wydobywała na jaw to, co 

było w nich najprawdziwsze. 

Niekiedy nieprawość pewnych osób wcale nie jest ich naturą, lecz brzemieniem 

narzuconym przez krzywdy i gdy spotykają się z Mesjaszem, wyzwala się w nich to, co 

najprawdziwsze, co jest ich istotą zagłuszoną. Budzi się w nich drzemiąca od dawna 

prawda, godna kanonizacji. 

Nigdy więcej niczego już o Zacheuszu nie napisano.  

Raz w życiu spotkał Jezusa i ten jeden raz wystarczył, by jego czyn określił całe jego 

życie, niczym dostojny tytuł opasłą książkę. Jeden czyn ukierunkował go na wieczność 

nieodwołalnie. 

Na naszej planecie żyli ludzie którzy całymi latami hodowali nieprawości, niczym stado 

nie swoich wieprzy, i jednym czynem, więcej niż szlachetnym, potrafili je wszystkie 

porzucić, przypomniawszy sobie prawdziwe swoje pochodzenie. 

Inni, podobnie jak ów wieprz z żartu Grenniusa Corocotty, zapisują swoim kuzynom     

w testamencie szynki, kiełbasy i boczki. Ale podarować komuś "świństwo" to nie jest akt 

miłosierdzia, nawet jeśli jest to jedyny spadek po całym życiu. Jałmużna wynagradza 

łajdactwa, a nie nimi obdarowuje. 

Zacheusz nie obiecał, że namówi swoje dzieci, by stały się nieuczciwymi celnikami 

(sic!). Jałmużna gładzi wszystkie grzechy i wyrywa ze śmierci wiecznej, gdy wypływa 

bardziej z pragnienia uczynienia przyjemności Bogu niż z chęci poprawy swego 

wizerunku moralnego. 

Pociesza mnie słowo Jezusa, który wyznaje, że przyszedł na świat szukać tych, 

którzy się zagubili. 

Gdy czytam i czytam ten jeden wiersz, umacniam w sobie wiarę na odnalezienie mnie 

przez Niego. Pewnego dnia dotrze też do mnie i obym wtedy jednym czynem i jedną 

radością potrafił wynagrodzić Mu smutek mojej nieobecności w Jego sercu. 

Hilarem datorem diligit Deus - radosnego dawcę Bóg miłuje! 

Czekam na ten dzień, w którym pokuta i zadośćuczynienie nie będą dla mnie już 

smutkiem, lecz radością, i w którym porzucenie grzechów nie będzie oznaczało utraty, 

tylko uwolnienie. 



Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

 

Lewi Mataj odzyskuje spokój  

Samotnym mężem, który stał na środku dziedzińca z opuszczoną głową, był Lewi Mataj ben 

Halfi, celnik.  

Wrócił do domu.  

Od zachodu nadciągała ławica chmur. Całe niebo pokryło się skołtunioną czernią i lunęły 

nieprzebrane wody, olbrzymie, prostopadłe mury wód, które z łoskotem zwaliły się na palmy — 

nawet podczas szalejącej burzy umiały one zachować swoją wyniosłą godność — na krępe 

oliwki, na dygocące cyprysy — i rozpryskiwały się z sykiem o płaskie dachy domów. Ulewa 

była gwałtowna i krótka. Po jej przejściu niebo rozpogodziło się i odsłoniło granatową głębię, 

oblicze mądrej i współczującej obojętności, pochylone majestatycznie nad światem.  

Lewi Mataj nie spał. Starał się zapanować nad wzruszeniami i uporządkować rozproszone 

myśli. Z powodu nadmiaru silnych przeżyć i wrażeń czuł w głowie bolesny chaos. Dotychczas, 

ilekroć rozstrzygał najbardziej zagmatwane sprawy, czynił to zawsze ze spokojem i równowagą. 

A teraz?  

Rozejrzał się po komnacie. Od wielu, wielu lat ze zmiennym szczęściem gromadził skarby, 

pieniądze, złoto, sprzęty, stroje. Zawsze z lękiem w sercu obliczał straty, z radością — zyski. 

Każde nowe zarządzenie podatkowych władz rzymskich okupywał bezsennymi nocami. O, ileż 

razy znajdował się już na skraju nędzy, ileż razy z trudem wspinał się z powrotem ku szczytom, 

z których wielokrotnie spadał. A ileż razy zdawało mu się, że się więcej z upadku nie podniesie! 

Ale podnosił się w trudzie i pocie swoich rąk i swojego czoła i plwając na pogardę, okazywaną 

mu przez współbraci, zbudował swoje bogactwo na mocnych podstawach i pomnożył je 

stokrotnie.  

Marzył o porzuceniu zawodu celnika. Postanowił, po latach ciężkiej pracy, kiedyś, w 

przyszłości ofiarować wielkie pieniądze na synagogę w Kfar Nahum, pójść z pielgrzymką do 

Jeruszalajim Hakodesz i złożyć Panu w ofierze trzy najpiękniejsze cielce na Ołtarzu 

Całopalenia. Potem w Komnacie Milczenia dyskretnie podrzuci jałmużnę dla ludzi, którzy 

stracili majątek. Wyobrażał sobie, że uczyni to tak niewidocznie i z takim nabożnym 

zakłopotaniem, iż jeszcze tego samego dnia cała Jerozolima mówić będzie o strumieniu złotych 

monet, ofiarowanych przez niego ubogim. A potem?  

Potem nałoży na rękę i czoło tefilin i będzie w nich cały dzień paradował po ulicach miasta. 

Z czasem ludzie zapomną o jego minionym brudnym zawodzie celnika, kłaniać mu się będą, 

będą go poważać, a może nawet wybiorą go przewodniczącym synagogi, bo taka jest moc złota, 

która potrafi zasypać przepaść każdej niegodnej przeszłości i odmienić każdą pamięć ludzką.  

I tak byłoby na pewno, gdyby nie Jeszua ben Josef, który stanął w poprzek jego drogi.  

 

 Po co poszedł w ten nieszczęsny Szabat do synagogi?  

 Po co przejął się Jego słowami i cudami?  

 Po co łaził między ludźmi i dowiadywał się o Jego cuda i słowa?  

 Po co wlazł dzisiaj do domu Symeona ben Jona? Jaki Belial wepchnął go między tę 

ciżbę ludzką, słuchającą z cielęcym zachwytem słów Rabbiego? Po co? Po co?! — tu 

Lewi Mataj złapał się za głowę.  



— Po co poczuł nagle we wnętrzu swoim dojmującą pustkę? Czy to była pustka? Czy może 

powiedzieć o sobie, że zmarnował życie? Że pracował dla nicości? Chyba że żyje w pustce i 

czuje w sobie pustkę, bo jeszcze się nie ożenił, bo nie założył domowego ogniska, bo nie ma 

dzieci! Niech się ożeni! Niech dzieci spłodzi! Niech odprawia w Szabat błogosławieństwo nad 

winem w gronie licznej rodziny, a wtedy nie będzie czuł pustki ani w sobie, ani dokoła siebie! 

Wraz z żoną jego i dziećmi Pan wstąpi do jego domu i w nim zamieszka!  

Po co zaprzątać sobie głowę odpuszczaniem grzechów, cudownymi uzdrowieniami                            

i wypędzaniem Pełzającego z ciała jakiegoś głupca?! Czy to są jego sprawy? Czy po to się 

urodził, aby zbawiać ludzi? Mało to było takich i innych, i podobnych proroków i cudotwórców 

w Izraelu! Ładnie by świat wyglądał, gdyby za każdym z tych proroków i cudotwórców ciągnął 

każdy Lewi Mataj! — O, Lewi Mataj ben Halfi — szepnął z jękiem — chyba zgłupiałeś! Chyba 

oślepłeś! Chyba ogłuchłeś!  

I zadowolony, że dzięki rozsądnym medytacjom odzyskał — na pewno z woli Pana — 

mądrość, wzrok, słuch i wewnętrzną równowagę, Lewi Mataj, celnik, spokojnie ułożył się do 

snu.  

Zamierzał zmówić modlitwę przed snem, ale przypomniał sobie, że jutro pracuje na komorze 

celnej jego pomocnik Joel. Wczoraj złapał go znowu na fałszywych obliczeniach. Nic mu nie 

powiedział o swoim demaskującym go odkryciu, bo nie chciał działać pochopnie.  

Z początku postanowił nawet zaczekać i tylko bacznym okiem śledzić dalsze złodziejskie 

postępy swojego pomocnika — pomyślał: „Wszyscy kradną, wyrzucę Joela, przyjdzie inny Joel, 

i ten po pewnym czasie również będzie kradł” — ale teraz porwała go złość na kaprawca i jego 

oszukańcze praktyki. Postanowił wstać wcześnie rano i udać się na cło, i osobiście pobierać 

opłaty drogowe. Zapomniał o modlitwie. Był zmęczony. Zapadając w sen, ostatnimi odruchami 

świadomości wciąż krążył dokoła nieuczciwego Joela i umacniał się w przekonaniu, że 

powinien go zwolnić z pracy.  

— Jutro go zwolnię — postanowił.  

I usnął.  

 

Powołanie Lewiego Mataja  

Wstał piękny, słoneczny poranek drugiego dnia tygodnia, a w tym dniu faryzeusze, uczeni                

w Piśmie Świętym i wszyscy ze zgromadzenia pobożnych i bogobojnych pościli — pościli dwa 

razy w tygodniu, dnia drugiego, czyli ba jom szeni, i dnia piątego, czyli ba jom hamiszi — w 

celu wyjednania Jeszurunowi łask Pańskich, pięknych zbiorów i szczęśliwej przyszłości, a 

przede wszystkim na intencję przyjścia Mesjasza, który odmieni oblicze świata.  

Lewi Mataj ben Halfi podniósł się z łoża i z zadowoleniem stwierdził, że niebo jest 

niebieskie, że powietrze przesycone jest świeżością poranka, że postanowienie, które powziął w 

nocy, teraz w ostrym świetle dnia nic nie straciło ze swojej słuszności i jest tak samo rozsądne 

jak w chwili, gdy je podejmował po trudnej walce w mroku przechodzącej burzy.  

W tym obrazie pięknie zarysowującego się dnia jedynym cieniem był Joel o 

zaczerwienionych powiekach i długich, ruchliwych palcach, wciąż czegoś szukających i 

dotykających. Joel już od kilku lat pracował u celnika. Był jego prawą ręką, sekretarzem, 

księgowym, sługą i posłańcem i wszystkie swoje obowiązki wypełniał z nienaganną 

sumiennością i dokładnością. Wydawał się być niezastąpiony i celnik miał do niego 

nieograniczone zaufanie.  



Aż przychwycił go — dwa razy! — na nieuczciwych rozliczeniach. Chyba tylko Elohim wie, 

ile razy Joel oszukał swojego pana. Lewi Mataj westchnął. Był zbyt mądrym człowiekiem, aby 

nie wiedzieć, że nieuczciwość jest swoistym przywilejem zawodu celnika i wszystkich jego 

pomocników. Nawet ci nieliczni spośród nich, którzy na początku wykonywania swojego 

zawodu starali się być wyrozumiali, łagodni, a nawet sprawiedliwi, z biegiem lat, wraz z 

rosnącym doświadczeniem i przybierającym pożądaniem zysku, popadali w nałóg 

nieuczciwości, oszustwa, przewrotności, a z czasem okrutnego zdzierstwa i bezlitosnej 

twardości.  

Ten zawód zatwardzał serca. Cóż więc dziwnego, że lud żarliwie nienawidził dzierżawców 

podatków i komór celnych, i celników, którzy siedząc na swoich mułach, z mosiężną tabliczką 

na piersiach i nieodstępnym kijem w ręce, przez nikogo niekontrolowani, samowolnie ustalali 

wysokość cła na towary, podatku gruntowego i majątkowego, opłat mostowych, drogowych, 

targowych, składowych, za przeprawę przez bród, a gdy ten i ów syn Izraela z powodu braku 

pieniędzy nie mógł zapłacić nałożonych nań sum, przyzywali oddziały wojskowe — gojim! 

gojim przeciw ludowi Izraela! — i z ich pomocą ściągali gwałtem ostatnie suknie z 

nieszczęśliwych płatników. Gdyby tylko tyle!  

Często się zdarzało, że na targach i drogach bezprawnie odbierali pogańskim kupcom mięso, 

owoce, sery, wino, zboże i żarli żywność pogańską, trefną, i żłopali wina pogańskie, trefne, z 

których nie pobrano dziesięciny dla Świątyni Pańskiej w świętej Jerozolimie, a żywność taka i 

napoje takie były podwójnie grzeszne i kto je spożywał i pił, niczym się nie różnił od 

nieczystych pogan. Byli łapownikami, krzywoprzysięzcami, nie przestrzegali przepisów 

rytualnych, więc sądy nie przyjmowały ich świadectw, gdyż z góry wątpiły o prawdomówności 

celników.  

Cały naród mówił o nich z tą samą pogardą, z jaką mówił o nierządnicach. Gdy się zdarzyło, 

że któryś spośród nich, wiedziony wyrzutami sumienia, szczerze pragnął rozpocząć nowe życie i 

złożyć ofiarę przebłagalną za dawne grzechy i winy, swoim budującym postanowieniem tylko 

przysparzał wiele kłopotów kapłanom, albowiem nie wiedzieli, co mają począć z nawróconym 

grzesznikiem, który przez całe życie rabował, sprzeniewierzał, kradł, oszukiwał ludzi 

nieznanych mu z imienia albo zamieszkałych nie wiadomo gdzie, a teraz mimo swoich 

najlepszych chęci nie mógł naprawić wyrządzonych im krzywd, zwrócić poszkodowanym 

zrabowanych pieniędzy czy towarów, a przecież bez naprawy krzywd i zwrotu zagrabionego 

mienia nie wolno składać przed Elohim ofiary przebłagalnej.  

Lewi Mataj znowu westchnął. Przypomniał sobie Jeszuę ben Josef, który odpuszcza grzechy. 

Odpuszcza. Jak Elohim. Ale dość tych medytacji na temat poborców, ich życia i upadków. Znał 

je dobrze. We wszystkich najdrobniejszych szczegółach. Po co więc do nich wraca?  

Wyszedł z domu z nieodwołalnym postanowieniem zwolnienia z pracy Joela o czerwonych 

powiekach i długich palcach. Ale gdy tylko pomyślał o jego nieuczciwości, natychmiast 

przypomniała mu się własna nieuczciwość. Czy był kiedykolwiek uczciwy? Rozpoczynał jak 

Joel. Kradł jak Joel. Oszukiwał jak Joel. Tylko z większym szczęściem, bo kradł mądrze, więc 

go zwierzchnik nigdy nie złapał na oszustwie.  

Skąd się wziął w nim teraz ten wstrętny nawyk oglądania tego samego zagadnienia z dwóch 

różnych stron? Niecierpliwie żachnął się. Rozgniótł w sobie to pytanie jadowitym uśmiechem, 

jak się rozgniata bzykającego obok ucha komara, na którego się polowało długo i bez skutku.  

Udał się w kierunku Jam Kinereth, potem przy samym wejściu do przystani rybackiej skręcił 

w lewo i poszedł brzegiem jeziora do lepianki, stojącej tuż przy szlaku karawanowym, w 

miejscu, gdzie przez całą szerokość drogi przeciągnięty był ciężki łańcuch, uwieszony na dwóch 

kamiennych słupach.  



W cieniu starego figowca, za stołem, na którym leżał stos drachm i tabliczka woskowa, 

siedział na ławie Joel i liczył pieniądze. Jego mały mięsisty nos, wąskie usta o delikatnym 

wykroju nadawały tej twarzy wyraz dziecięcej naiwności, która wprowadziła w błąd wielu 

wytrawnych lisów, a wśród nich i Lewiego Mataja. Pod ścianą lepianki wyciągnęło się na ziemi 

trzech potężnie zbudowanych drabów, w brudnych, połatanych szatach, przepasanych 

powrozami i rozchełstanych na włochatych piersiach. Byli to pomocnicy Joela.  

Gdy Joel spostrzegł zbliżającego się Lewiego Mataja, poderwał się z ławy ze służalczą 

szybkością i z uśmiechem szedł mu naprzeciw, ale zmrożony jego ponurym spojrzeniem, 

przystanął i czekał. Celnik tym razem nie poklepał go po ramieniu, jak to zwykł był dotychczas 

czynić, ilekroć się z nim witał. Nauczył się tego gestu od rzymskich urzędników, którzy biorąc 

od niego łapówki, wylewną poufałością pokrywali zakłopotanie. Trzech drabów leniwie 

podniosło się z ziemi.  

Lewi Mataj usiadł za stołem.  

— Co to jest? — spytał wskazując palcem na leżące na stole pieniądze.  

— Cło z dwóch karawan — odparł Joel.  

— Kiedy przeszły?  

— O świcie.  

Lewi odwrócił się i spojrzał na drabów.  

— Tak. O świcie. Dwie karawany — potwierdził jeden z nich.  

Joel przestraszył się. Czyżby celnik stracił do niego zaufanie?  

— Skąd przybyli?  

— Jedna karawana z Damaszku, druga z Gaulanitis.  

— Co wieźli?  

— Ta z Damaszku pasy, sandały...  

— Jakie pasy?  

— Płócienne.  

— Ile sztuk?  

— Sto.  

— Jakie pobrałeś cło? — Lewi Mataj nie czekając na odpowiedź sięgnął po tabliczkę. 

Sprawdził rachunek, po czym zgarnął ku sobie leżące na stole pieniądze i począł je liczyć.  

 

Od strony jeziora dobiegły jakieś głosy. Celnik szybkimi ruchami palców przesuwał 

odliczone drachmy na prawą stronę stołu, a towarzyszący tym sprawnym ruchom ledwo 

dostrzegalny ruch jego warg świadczył o napiętej uwadze, z jaką sprawdzał poranny stan swojej 

kasy. Słyszał kroki zbliżających się ludzi, ale nie oderwał oczu od pieniędzy. Przystanęli. Celnik 

skończył odliczanie i pomyślał: „Teraz powie Joelowi, że jest złodziejem, i niech idzie do 

Beliala!” — sięgając ręką po leżącą obok sakiewkę, podniósł zamyślony wzrok i...  

Przed nim stał Jezus.  

Celnik położył dłonie na pieniądzach, jakby się bał, że Rabbi przyszedł mu je odebrać. 

Cokolwiek ludzie postronni pomyślą o tym zachowaniu się celnika, dla nas nie ulega 

wątpliwości, że w pierwszej chwili zajął wobec Jezusa postawę obronną i za pomocą 

bezwiednych ruchów obu dłoni wyraził lęk o swoje pieniądze, czyli o swoje dotychczasowe 

istnienie.  

Jezus wskazał palcem na celnika i rzekł:  

— Pójdź za mną.  



Celnikowi ziemia usunęła się spod nóg. Począł spadać w otchłań, tym dziwniejszą, że była 

cała na dnie usłana gwiazdami, które przecież były wraz z niebem nad nim, a nie pod nim. Było 

to jakby spadanie w górę, wznoszenie się w głąb, zanurzanie się w wysokości. Rosła w nim 

pewność, że dzięki temu spadaniu w górę spada w nieuniknioną przyszłość, w ostateczny cel, 

sens swojego bytu. Wszystko to odbywało się bez udziału jego woli.  

Zdawało mu się, że jest dzieckiem prowadzonym za rękę, więc idzie za Tym, który go 

prowadzi. Idzie chętnie, z radością, z pośpiechem i im dłużej i dalej idzie, bezsilność jego i 

bierność zaczynają zanikać i to, co było bezsilnością i biernością, zamienia się w jego 

niezachwianą i wolną wolę, a jej wolność polega właśnie na jej zależności, uniżeniu i pokorze 

przed obliczem Tego, który ją narzucił.  

Już dawno przestał być sobą. Jest drogą, którą idzie. Prostą drogą, która nigdy nie usunęła 

mu się spod nóg i nigdy nie była spadaniem w otchłań ani spadaniem w górę, ani wznoszeniem 

się w głąb, ale prostą, równo wytyczoną drogą, nieprowadzącą do żadnego celu, bo sama jest 

celem osiągniętym i dokonanym. A wszystko, co dotychczas przeżywał, było drogą prowadzącą 

do owej drogi.  

Drogą do owej drogi były wszystkie jego upadki, chciwość serca, pożądanie złota, chłód jego 

serca, marność jego wysiłków i skąpstwo, i bezlitosność uczuć. Wstał z ławy. Było to powstanie 

z nicości, z zagłady, z nieistnienia do istnienia, było podniesieniem śmierci do życia, 

odwaleniem kamienia grobowego i wyjściem z ciemności szeolu do światła. Podnosząc się, 

nawet nie zauważył, że gwałtownym ruchem ręki mimo woli zrzucił ze stołu pieniądze. 

 Z głuchym brzękiem rozsypały się po ziemi ku przerażeniu Joela i stojących obok jego 

pomocników, którzy z gorączkowym pośpiechem poczęli je zbierać i starannie układać na stole.  

Ale tej zapobiegliwej krzątaniny Lewi Mataj już nie widział, albowiem szedł za oddalającym 

się Jezusem.  

 


