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(Łk 21, 5- 19:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(5) Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, 

powiedział: (6) Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, 

który by nie był zwalony. (7) Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy 

się to dziać zacznie? (8) Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu 

bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie 

chodźcie za nimi. (9) I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw 

musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. (10) Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw 

narodowi i królestwo przeciw królestwu. (11) Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i 

zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. (12) Lecz przed tym wszystkim 

podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z 

powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. (13) Będzie to dla was 

sposobność do składania świadectwa. (14) Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód 

swej obrony. (15) Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych 

prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. (16) A wydawać was będą nawet 

rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią.  

 

(17) I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści                            

u wszystkich. 

(18) Ale włos z głowy wam nie zginie.(19) Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. 
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 Św. Grzegorz Wielki 

 

Przez cierpliwość waszą zyskacie dusze wasze 
 

„I miejscami będą wielkie trzęsienia ziemi, zarazy i głód, będzie lęk z nieba i znaki 

wielkie” (Łk 21, 11nn) ...  

Wszystko bowiem, co otrzymaliśmy dla utrzymania życia, obracamy na popełnianie 

grzechów. Jednak to wszystko, co poniżamy, korzystając z tego niegodziwie, potem mści 

się na nas. Czasu pokoju wśród ludzi używamy na zapewnienie sobie fałszywego 

bezpieczeństwa; kochamy życie ziemskie, jakby ziemia była naszą ojczyzną; zdrowie nam 

służy do popełniania występków; z bogactw korzystamy nie na to, co dla ciała jest 

konieczne, lecz dla dogodzenia występnym żądzom; nawet piękną pogodę zmuszamy, aby 

nam służyła do zaspokojenia ziemskich upodobań. 

Słusznie więc wszystkie [dobra] wspólnie nas karzą, ponieważ wszystkie razem źle 

użyte służyły naszym występkom, a im więcej bez przeszkód zażywaliśmy w tym świecie 

grzesznych przyjemności, tym więcej potem od świata doznajemy cierpień... 

Lecz słysząc o tak straszliwych klęskach, serca słabych mogą się przerazić; dołączono 

więc słowa pociechy. Zaraz bowiem dodano: „Postanówcie tedy w sercach waszych nie 

obmyślać, jak macie odpowiadać. Albowiem Ja dam wam mowę i mądrość, której się 

nie będą mogli oprzeć ani sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi”.  

Jakby wyraźnie Pan powiedział swym słabym uczniom: Nie przerażajcie się, nie bójcie 

się; wy występujecie do boju, ale ja walczę; wy wypowiadacie słowa, ale ja mówię. 

I dalej powiedziano: „A wydawać was będą rodzice i bracia, i krewni, i przyjaciele,  

i zabiją niejednego z was”. Mniejszy ból sprawiają przykrości doznawane od obcych, 

większą natomiast boleść nam wyrządzają ci, o których życzliwości dla nas byliśmy 

przekonani, ponieważ z cierpieniem, jakie ponosi ciało, dręczy nas ból, iż utraciliśmy 

przyjaźń... 

Ponieważ przykre jest to, co zostało powiedziane o cierpieniach, jakie śmierć 

sprowadza, zaraz na pociechę dodano radość zmartwychwstania i tak powiedziano:                 

„Włos z głowy waszej nie spadnie”. 

Wiemy, bracia, że skaleczenie ciała sprawia ból, nie boli natomiast, jeśli włos się utnie.  



Mówi więc Pan do swoich męczenników: „Włos z głowy waszej nie spadnie”, jakby 

wprost im powiedział: Czemu się boicie, żeby nie zginęło to, co zranione boli, skoro i to 

zginąć wam nie może, co nie boli, jeśli się zetnie? 

Dalej powiedziano: „Przez cierpliwość waszą zyskacie dusze wasze”.  

Dlatego zaznaczono, że posiadanie duszy opiera się na cnocie cierpliwości, ponieważ 

korzeniem i stróżem wszystkich cnót jest cierpliwość. Przez cierpliwość zaś posiadamy 

duszę, bo gdy nauczymy się panować nad sobą, przez to samo zaczynamy posiadać to, 

czym jesteśmy. Cierpliwością tedy jest spokojne znoszenie krzywd przez innych nam 

zadanych i nieżywienie żadnej urazy w stosunku do tego, kto je wyrządził.  

Kto bowiem tak reaguje na krzywdę, jaką bliźni mu wyrządził, że znosi ją w milczeniu, 

ale czeka na okazję, kiedy będzie mógł za to należycie się odpłacić, ten nie ma 

cierpliwości, choć ją okazuje.  

Napisane jest bowiem: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest” (1 Kor 13, 4).                         

Jest cierpliwa, gdy znosi krzywdy przez innych wyrządzane; łaskawa zaś jest, jeśli kocha 

tych, od których krzywdy doznała.  

Co do tego, sama Prawda mówi: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie 

tym, którzy was nienawidzą, a módlcie się za prześladujących i spotwarzających was” 

(Mt 5, 44). 

Cnotą więc wobec ludzi jest znosić przeciwników, lecz cnotą wobec Boga jest ich 

kochać. Tę bowiem tylko ofiarę Bóg przyjmuje, którą przed Jego oczami na ołtarzu 

dobrego czynu zapala płomień miłości. 

Należy jednak pamiętać, że często dlatego zdajemy się być cierpliwi, iż nie możemy się 

odpłacić za krzywdy nam wyrządzone. Jeśli więc kto za złe nie odpłaca się, bo nie może 

tego w żaden sposób uczynić, ten bez wątpienia – jak powiedzieliśmy – nie jest cierpliwy; 

cierpliwości bowiem nie szuka się w zewnętrznym jej okazaniu, lecz w sercu.                

Występek zaś niecierpliwości wyniszcza tę naukę, która jest karmicielką cnót.  

Napisane jest bowiem: „Nauka męża po cierpliwości bywa poznana” (Prz 19, 11).  

O tyle więc mniejszą naukę posiada człowiek, o ile wykaże, iż ma mniej cierpliwości. 

Nie może przecież prawdziwych dóbr udzielać nauczaniem ten, kto nie umie sam znosić 

przez kogoś wyrządzonych mu krzywd. Jak bardzo doniosła jest cnota cierpliwości widać 

z tego, co mówi Salomon: „Lepszy jest cierpliwy niźli mąż mocny i ten, który panuje 

nad sercem swoim, niż zdobywca miast” (Prz 16, 32).  

Mniejszym jest zwycięstwem zdobywanie miast, opanowuje się je bowiem z zewnątrz. 

Natomiast większym zwycięstwem jest to, co zawdzięcza się cierpliwości; ona bowiem 

zwycięża własnego ducha, siebie sama sobie poddaje i przez pokorne znoszenie krzywdy 

podporządkuje sobie ducha. 



Trzeba również pamiętać, iż często zdarza się cierpliwym, że gdy spotka ich jakaś 

przeciwność lub doznają jakiejś zniewagi, zrazu nie odczuwają z tego powodu żadnego 

bólu i okazując zewnętrznie cierpliwość, starają się ją mieć nieskażoną w sercu. Później 

jednak, gdy sobie przypominają, co wycierpieli, zapalają się ogniem niezmiernego bólu, 

wyszukują powody upoważniające ich do zemsty, tracą cierpliwość, jaką mieli, znosząc 

przeciwności, i przez to, iż się cofają, wydają wyrok przeciw sobie. 

Przebiegły wróg bowiem przeciw dwom [ludziom] wojnę wydaje: jednego zachęca, aby 

wyrządzał zniewagi, drugiego zaś pobudza, aby będąc urażonym, pomścił się za nie.   

Skoro jednak zwyciężył już tego, którego pobudził do wyrządzania zniewag, z kolei 

bardziej naciera na tego, którego nie mógł nakłonić do odpłacenia się za zniewagi, i z całą 

mocą uderza na tego, o którym wie, że odważnie zniósł wyrządzoną mu krzywdę.  

Nie mogąc go zaniepokoić w chwili, gdy był znieważony, powstrzymuje się na razie od 

otwartej walki, wyczekuje chwili, kiedy będzie mógł podstępnie uderzyć, a ponieważ był 

pokonany w otwartym boju, chwyta się ukrytych zasadzek. W czasie pokoju powraca do 

ducha zwycięzcy i albo przypomina mu szkody, jakie poniósł, albo też strzały 

wyrządzonych mu zniewag; wszystko, co wycierpiał, gwałtownie powiększa i przedstawia 

tak, jakby to było nie do zniesienia, wprowadzając spokojnego ducha z taką mocą w 

zamieszanie, że często ów cierpliwy przedtem człowiek po odniesionym zwycięstwie 

dostaje się w niewolę i wstydzi się tego, iż wszystko to zniósł spokojnie; boleje, że nie 

zapłacił za zniewagi, i myśli o tym, jakby – o ile sposobność się nadarzy – jeszcze bardziej 

to nadrobić.  

 Do kogo tacy są podobni, jeśli nie do tych, którzy dzięki swej sile zwyciężają na 

polu walki, lecz potem z powodu swego niedbalstwa w mieście zostają 

schwytani?  

 Do kogo tacy są podobni, jeśli nie do tych, których ciężka choroba nie pozbawiła 

życia, lecz stale powracająca lekka gorączka ich zabija?  

Ten jest więc prawdziwie cierpliwy, kto bez bólu znosi wyrządzone mu przez kogoś 

przykrości i przypominając je sobie, cieszy się, że je znosił, aby dobra cierpliwości, 

którego strzegł w czasie zamieszek, nie utracił w czasie pokoju. 

 

 Św. Ambroży 

 

Świątynia cielesna i duchowa 

 

 „Nie pozostanie kamień na kamieniu, który nie zostałby zwalony” (Łk 21, 6).  

To, co zostało powiedziane, prawdziwie odnosiło się do świątyni zbudowanej przez 

Salomona, która zostanie zniszczona przez nieprzyjaciół przed dniem sądu.  



Nie ma bowiem dzieła zbudowanego rękoma ludzkimi, którego by nie dotknęła starość, 

nie zniszczyła siła lub nie spalił ogień. Jest jednak i inna świątynia zbudowana z pięknych 

kamieni i ozdobiona darami, której zburzenie – jak się zdaje – Pan zapowiada: jest to 

synagoga żydowska, której stara budowla upada, gdy powstaje Kościół. 

Jest również świątynia w każdym z nas, która się rozpada, gdy wiary zabraknie, 

szczególnie zaś jeśli ktoś zasłania się imieniem Chrystusa, czemu nie odpowiada jego 

życie wewnętrzne. Może to właśnie wyjaśnienie jest dla mnie najpożyteczniejsze?  

 Na cóż bowiem zda mi się znać dzień sądu?  

 Na cóż mi się przyda wiedzieć, mnie, pełnemu grzechów, że Pan przyjdzie, jeśli 

On nie przyjdzie do mojej duszy, nie powróci do mego umysłu, jeśli Chrystus nie 

będzie żył we mnie, jeśli przeze mnie nie będzie mówił?  

Tak więc do mnie powinien przybyć Chrystus, we mnie powinno się odbyć Jego 

przybycie. A Jego drugie przybycie będzie miało miejsce wtedy, gdy świat upadnie, gdy 

będziemy mogli powiedzieć: „Dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata”               

(Ga 6, 14). 

Lecz jeśli ten upadek świata znajdzie człowieka, który będzie na dachu domu              

(Mt 24, 17), to znaczy, który przebywa w niebiesiech (Flp 3, 20), wtedy ulegnie 

zniszczeniu świątynia cielesna i widzialna, prawo cielesne, pascha cielesna i widzialna, 

przaśniki cielesne i widzialne, co więcej – ośmielę się powiedzieć – Chrystus cielesny, 

taki, jakim był dla Pawła, nim uwierzył, bo dla tego, któremu świat umiera, Chrystus staje 

się wieczny.  

Dla niego świątynia jest duchowa, Prawo jest duchowe, Pascha jest duchowa, bo raz 

Chrystus umiera (Rz 7, 14); On zaś żywi nas przaśnikiem nie z owoców ziemi, ale 

sprawiedliwości. W Nim uobecnia się mądrość, cnota i sprawiedliwość, urzeczywistnia się 

zbawienie, bo Chrystus choć raz umarł za grzechy ludu, codziennie będzie odkupiał jego 

grzechy. 

 

 Św. Grzegorz Wielki 

 

Ruiny są Jego głosem 

 

A teraz posłuchajmy, co Pan nakazuje głosicielom Ewangelii: „A idąc, 

przepowiadajcie, mówiąc, że przybliżyło się królestwo niebieskie” (Mt 10, 7).  

Choćby o tym, najdrożsi bracia, Ewangelia milczała, świat jednak woła. Ruiny są 

bowiem Jego głosem. Kto tylu ciosami został starty i chwałę swoją utracił, niejako 

wskazuje nam, iż wnet powstanie inne królestwo. Dla tych, którzy Go kochają, cały nawet 

świat jest gorzki. Jego ruiny głoszą, iż kochać go nie należy.  



Gdy bowiem uszkodzony dom grozi ruiną, ucieka każdy, kto w nim mieszka. Nawet 

ten, kto go miłował wtedy, gdy stał, teraz skoro upada, jak najspieszniej go opuszcza.  

A więc świat ginie, a my z miłością go obejmujemy, to znaczy, iż raczej wolimy zginąć, 

niż żyć. Nic nas nie ocali od śmierci, jeśli wiąże nas umiłowanie świata. Łatwo więc 

oderwać swe serce od ukochania świata teraz, gdy wszystko widzimy w gruzach. 

 

 

 

XXXIII Niedziela zwykła 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 
 

       
  

        Wtedy mówił do nich [Jezus]: "Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo 

przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się 

straszne zjawiska   i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was 

ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu 

mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do 

składania świadectwa (...)".  (Łk 21, 10-13). 
 

 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 
 

Środki masowego przekazu nieustannie, wręcz codziennie informują nas o różnych 

dramatycznych sytuacjach, które dotykają rodzaj ludzki, to: wojny, klęski głodu, trzęsienia 

ziemi, powodzie, itp. Można by powiedzieć, że mamy do czynienia z ciągłą atmosferą 

końca świata, zmienia się tylko jej natężenie. Raz jest większe, raz mniejsze. 

 Czy wobec tych często przerażających faktów pozostaje mi jedynie strach?  

 Co ja - zwykły szary człowiek - mogę uczynić? 

W odpowiedzi na liczne zbrojne konflikty będę krzewicielem pokoju w swoim sercu, 

rodzinie, środowisku.  

 



 Zadbam, aby w moim najbliższym otoczeniu nie było głodnych.  

 Zorganizuję pomoc, podzielę się kanapkami czy kromką chleba.  

 Będę dbał o higienę.  

 Pomogę materialnie ludziom dotkniętym trzęsieniem ziemi czy innymi 

kataklizmami.  

 Strach będę zwyciężał miłością, dobrocią, pomocą. 

Ludzie wiary, ludzie Jezusa Chrystusa muszą się liczyć z tym, że wśród dramatycznych 

zjawisk współczesnego świata będą i te, które określamy prześladowaniami za wiarę, za 

wierność Jezusowi i Jego Ewangelii. Nie zawsze mają one drastyczny charakter                            

i połączone są z fizycznym cierpieniem, które kończy okrutna śmierć. Często owe 

prześladowania to subtelne, pozornie niewinne działania. 

 

Co w tym wypadku ma uczynić zwykły szary chrześcijanin, taki jak ja? 

 

Uciec? Schować się, ukryć? Polecieć na Księżyc? Udać się na samotną wyspę? 

Zamknąć się na cztery spusty w pokoju czy zabarykadować w swym domu? 

 

Mam dawać świadectwo.  

Swoimi słowami, gestami, uczynkami przyznawać się do Chrystusa, 

być dla innych piątą Ewangelią. 

 

Jedni będą ją czytać, tak jak pozostałe cztery, z zapartym tchem, ale mogą znaleźć się i 

tacy, którzy ciągle będą podważać jej treść, autentyczność, wiarygodność. Mogą się 

posunąć nawet do fizycznej przemocy, do prześladowań. 

Muszę pamiętać, że lepiej jest, kiedy mnie prześladują ze względu na Chrystusa, niż 

Chrystusa ze względu na mnie, wytykając moje, dalekie od Ewangelii, gorszące życie. 

 Czy zdaję sobie sprawę, jak jest wówczas przykro Jezusowi? Jak jest Mu wstyd? 

Nie pozwolę, aby się wstydził za mnie. 

 

Poproszę Pana o moc i siłę w dawaniu autentycznego 

ewangelicznego świadectwa. 

 
 

 

 



III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  
                   

Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 
 

Przed obliczem Pana, bo nadchodzi, 

<bo nadchodzi> sądzić ziemię, 

On będzie sądził świat sprawiedliwie 

I według słuszności - narody  (Ps 98, 9) 

 
 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina 

nawiedzenia Słowa.  
 

Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

 

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie 

 
 

Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

 

Mowa o rzeczach ostatecznych  

   Wypadki wczorajsze i dzisiejsze obfitowały w trudne przeżycia. Wypędzenie przekupniów 

ze Świątyni i spory z saduceuszami i faryzeuszami nie były dobrą wróżbą, a złorzeczenia, które 

Jezus przed chwilą ciskał na głowy przeciwników, na pewno jeszcze bardziej zamotały już i bez 

tego trudne położenie Rabbiego i apostołów.  

     Uparty Kajafa na pewno nie ustąpi, zapiekły w gniewie Hanan rozsierdzi się jeszcze bardziej, 

saduceusze, kapłani, faryzeusze jeszcze ściślej połączą się z sobą w nienawiści przeciw 

Jezusowi, który osaczony ze wszystkich stron przez przeciwników działa tak, jakby świadomie 

zwoływał i gromadził liczne zastępy swoich wrogów i ustawiał ich przeciw sobie w zwarte, 

bojowe szyki.  



Radzi byli, gdy Rabbi wreszcie opuścił Portyk Salomona i przez Złotą Bramę wyszedł ze 

Świątyni. Zmiarkowali, że wracają do Bethanii, do zacisznego domu Eleazara. Odetchnęli z 

ulgą. Chcieli wypocząć z dala od tłumów. Mieli już dość dyskusji, kłótni, starć.  

Idąc wzdłuż zewnętrznych murów świątynnych, obrzucali spojrzeniami olbrzymie kamienne, 

pięknie ciosane bloki Pańskiego Przybytku i poczuli podziw dla wspaniałości tej budowli.  

Przypomnieli sobie słowa Jezusa, które wypowiedział wczoraj do swoich przeciwników: 

„Gdybyście zburzyli ten Przybytek, ja go w trzech dniach odbuduję”. Czy to możliwe?  

 Czy jest możliwe, aby Dom Pański znowu zamienił się w gruzy?  

 Czy jest możliwe, aby go jeden człowiek w trzech dniach odbudował?  

Błogosławiony niechaj będzie mąż, który potrafi Świątynię w trzech dniach odbudować, ale 

przeklęty niech będzie dzień, w którym miałaby ona ulec zagładzie!  

Kefas westchnął i rzekł z zachwytem: — Rabbi, spójrz na te kamienie, jaka to potężna 

budowla...  

Jezus nie zatrzymując się odpowiedział:  

— Jeżeli wam chodzi o to, co tu widzicie, to wiedzcie, że nadejdą dni, gdy z tego 

wszystkiego nie pozostanie kamień na kamieniu, że nawet jeden kamień nie pozostanie, 

którego by nie rozwalono.  

Apostołowie przystanęli. Przywarli wytrzeszczonymi oczami do Jezusa, który nie odwrócił 

się, nie przystanął i szedł pod górę, unosząc z sobą swoje twarde słowa, a pozostawiając 

apostołom osłupienie i ucisk serca.  

Widząc, że Rabbi nie odwraca się i nie ma zamiaru wszczynać z nimi rozmowy — o, 

Elohim, dlaczego głos Rabbiego jest głosem zniszczenia? Dlaczego słowa Jego są słowami 

zagłady?! — powoli wlekli się za nim, przytłoczeni ciężarem przepowiedni tak strasznej, że aż 

niewiarygodnej.  

Spoglądali ku Świątyni, ku jej potężnemu masywowi, wierzchołkiem swoim sięgającemu 

nieba, i sycili wzrok jego kamienną potęgą, nad którą czuwa oko Jahwe. Nie zaznali 

pocieszenia.  

Juda z Kerijoth przycisnął rękę do serca. Biło zmiennym rytmem, raz ustawało, raz szybko 

uderzało i znów milkło, i znów zrywało się gwałtownym susem jak spłoszony zając, i tłukło się 

w piersiach, tłukło się serce dwunastego apostoła, który był już teraz najgłębiej przekonany o 

mocy Beliala tkwiącej w Jezusie, bo przecież jest niemożliwe, aby prawdziwy Mąż Boży, 

nieskazitelny wysłannik Pana, przepowiadał upadek Świątyni — dygotał, jakby chciał 

wytrząsnąć z siebie tę bluźnierczą myśl — i widział na jej miejscu górę dymiących gruzów. Ho! 

Ho! Judy nikt nie wprowadzi w błąd!  

Juda czytał w Piśmie, w Zwojach Jeremijahu, o zagładzie Jeruszalajim Hakodesz, ale 

Jeremijahu w swoich widzeniach powoływał się na przemawiający do niego głos Jahwe i 

niczego nie mówił od siebie, wszystko mówił od Jahwe i cokolwiek powiedział, natychmiast 

wypowiedź swoją pieczętował pieczęcią Pana, a Jeszua ben Josef mówi i działa od siebie, nie 

powołuje się na usta Pana ani na obrażone oblicze Pana, ani na gniew Pana, ani na Jego 

wyrocznię, a wyroczni swojej nie pieczętuje pieczęcią Pana! Belial! Belial! Belial! Belial, który 

przybył na ziemię, aby zniszczyć winnicę Izraela! Juda, zgrzytając zębami, położył rękę na 

głowie na znak rozpaczy i smutku.  



Stanęli na szczycie Góry Oliwnej. Jezus usiadł na kamieniu, a apostołowie usadowili się pod 

oliwką, w pewnej od Niego odległości, twarzami zwróceni ku Świątyni, i zmawiając psalmy 

pokutne błagali Elohim o miłosierdzie nad Przybytkiem i miastem. Jezus również nie spuszczał 

wzroku ze Świątyni, a podczas gdy apostołowie trwali w żałobnym podziwie dla jej żywego 

piękna, dla harmonijnych kształtów i strzelistości Świętego Świętych, dla dachów roziskrzonych 

promieniami słonecznymi i dla kamieni o barwie złotego miodu, Rabbi pochylony nad 

dokonaną przyszłością wywoływał z niej obraz pogańskiego wodza pędzącego na czele 

doborowej jazdy na pomoc wojskom wdzierającym się do Świątyni.  

Ujrzał obrońców, wycofujących się na wewnętrzne dziedzińce, i zelotów, z furią rzucających 

się na wroga, i krwawą, i bezlitosną walkę między załogą Przybytku a Rzymianami, 

docierającymi do samego Kodesz Hakodeszim.  

Potem ze zgiełku, ścisku i zamieszania wyłonił się wielooki Anioł Śmierci, żołnierz rzymski, 

który, nie czekając rozkazu dowódcy, chwycił płonącą głownię i stanąwszy na plecach 

towarzysza miotnął ją przez złote okno na dach zabudowań okalających Przybytek.  

Płomienie jak spłoszone konie stanęły dęba i runęły przed siebie. Przybytek płonął. Twarz 

Jezusa zmartwiała. Zbladł. Pogrążony w żałości wpatrywał się we wzmagający się pożar, w 

pękające od żaru kolumny, w zapadające się schody, ochlapane ludzką krwią, czujnym uchem 

łowił huk obsuwających się kamieni i syk popiołów, podrywanych wiatrem. Pochylił się, zgarbił 

i zamknął oczy. Gdy je otworzył, spostrzegł obok siebie Kefasa i Andraja, Johanana i Jaakowa, 

synów Zebadii.  

Ujrzeli bladość Jego twarzy i drżenie warg. Czyżby się modlił? Dał im znak ręką, aby obok 

usiedli. Kefas, nie mając odwagi mówić wyraźnie o zagładzie Świętego Miasta i określać jej 

słowami, od których samego brzmienia krew zastyga w żyłach, a w oczach ciemnieje, zapytał:  

— Powiedz nam, Rabbi... kiedy nastąpi to... o czym mówiłeś?  

A ponieważ nie wyobrażał sobie, aby zagłada Świątyni nie była zarazem Dniem Jahwe, 

dodał:  

— Powiedz, jaki będzie znak końca świata?  

Jezus, nie odrywając oczu od Świątyni — promienie słoneczne, odbite od jej dachów, 

tryskały w górę jak fontanny rozpylające rozżarzone złoto — rytmicznie kołysał się naprzód i w 

tył, a były to te same ruchy, które wykonują pokutujący żałobnicy nad martwym ciałem 

bliskiego człowieka, i tak kołysząc się, począł im mówić o Jerozolimie oblężonej przez 

niezliczone wojska.  

Gdy zobaczą miasto otoczone przez zastępy pogan, powinni wiedzieć, że zbliża się jego 

spustoszenie, a ujrzawszy na świętym miejscu ohydę spustoszenia, przepowiedzianą przez 

proroka Daniela — wciąż patrzał na Świątynię i miasto, jakby nie były stawiane z kamieni, ale 

ze słów, które lamentującym głosem odczytywał — niech uciekają w góry, albowiem Świątynia 

i miasto zginą wraz z obrońcami i wodzami, i będzie koniec tego miasta wśród krwawego 

potopu według Prawa ustanowionego o spustoszeniu, i nastąpi koniec ofiar krwawych i 

bezkrwawych, i Przybytek runie w obrzydliwość gruzów i popiołów, a wyrok Pański jak 

ogromny cień krążyć będzie nad pustką.  

Kto będzie w owym czasie na dachu, niech nie schodzi do mieszkania po szaty i sprzęty, a 

kto będzie na roli, niech nie wraca do domu po płaszcz, a ci, którzy będą pracować po wsiach, 

niech nie udają się do miast, bo to będą dni klęski, według słów Pisma Świętego — tak mówił 

Jezus i wodził oczami po Świątyni i mieście jak po Zwoju zapisanym wyrokiem Jahwe, i 



czytając ten wyrok widział pochód strzaskanych kolumn i portyków, rozwalonych bram, 

pogruchotanych schodów, usypisko dachów zmieszane z usypiskiem fundamentów i góry 

stygnących popiołów, zstępujących w szeroką i nigdy nienasyconą gardziel szeolu.  

Głos Jezusa zawodząco falował, łamał się, ucichał i znów wybuchał żarliwym lamentem, 

współczującą skargą nad zarzynanymi starcami, nad tysiącami wojowników przybijanych do 

krzyżów, nad brzemiennymi i karmiącymi w owe dni kobietami, uciekającymi w porze zimowej 

i w Szabat — troską napełniała Go myśl, że będą uciekały w święty dzień Szabatu — w czas 

wielkiego ucisku i gniewu nad narodem, pośrodku mężów umierających od miecza.  

Czterej apostołowie chętnie by uciekli, aby nie słyszeć przepowiedni Jezusa, skoro jednak 

prosili Go o wytłumaczenie tajemniczych słów o rozpadających się kamieniach, uważali, że ich 

ucieczka byłaby sprzeczna z czcią, jaką powinni okazywać swojemu Nauczycielowi.  

Uczeń, który ucieka przed słowami swojego nauczyciela, jest równy bezbożnikowi. Słuchali 

więc z bólem przepowiedni Jezusa, a chociaż wzdragali się przed koniecznością takiego obrotu 

zdarzeń, z cierpliwym posłuszeństwem poddali się tej wstrząsającej wizji i widzieli córkę 

Syjonu, zamienioną w cierpiącą pustynię, niewiasty zjadające owoc swojego łona i dziewice 

deptane nogami pogańskich żołdaków jak grona w winnej tłoczni, i rozproszenie Izraela między 

wszystkimi ludami świata, a jedyną ulgę sprawiało im zapewnienie Rabbiego, że Elohim ze 

względu na wybranych skróci dni klęski, aby mogli ocalić się ci, którym pisane jest ocalenie.  

A Jezus, ciągnąc dalej, mówił widzącymi ustami o fałszywych mesjaszach, którzy w owym 

czasie nawiedzać będą lud, zwodzić go kłamliwymi cudami i znakami i nakłaniać do pójścia ich 

drogami. Niechaj zatem nie wychodzą na pustynię, gdy usłyszą stamtąd wołanie 

samozwańczego mesjasza, i niech nie wchodzą do domu, w którym przebywa samozwańczy 

prorok.  

Syn Człowieczy zjawi się nagle — widzące usta Jezusa podniosły głos i odezwały się 

głosem wyroczni — zjawi się nagle jak błyskawica, jak burza, ale nie stamtąd, skąd Go się 

ludzie spodziewają, albowiem nie przyjdzie z zachodu i nie będzie ciągnął ku wschodowi, jak 

wszystkie burze nawiedzające ziemię Izraela.  

Przyleci od strony niespodziewanej i w czasie niespodziewanym, przyleci stamtąd, skąd Go 

ludzie nie wypatrują, przyleci i zjawi się w stolicy zła, rozkładu i upadku, gdzie nagromadzona 

będzie wszelka padlina ludzkich grzechów, przestępstw, bezprawia i zgnilizny, i runie na tę 

padlinę jak sęp, osądzi ją i wyda wyrok, i według wyroku rozszarpie ją dziobem i szponami. 

Gdzie jest padlina, tam gromadzą się sępy.  

Tak mówił i nie odwracając twarzy od Świątyni napominał ich, aby dawali baczenie na 

samych siebie, albowiem zanim to wszystko nastąpi, wrogowie targną się na nich, będą ich 

prześladować, wydadzą w ręce sędziów i dozorców więziennych, ubiczują ich w synagogach                  

i postawią przed namiestnikami i królami.  

Niech się nie troszczą o to, co mają przed sędziami mówić. Powiedzą to, co im każe Duch 

Święty, który przez nich przemówi. On, Rabbi, udzieli im ust, a ustom mądrości, żaden                        

z wrogów nie zdoła się oprzeć ich natchnionym ustom ani im się sprzeciwić. Nie oni będą 

mówić.  

Wzruszy ich wargi swoim wzruszeniem, wstąpi w ich usta, wypełni je swoimi słowami                    

i swoim oddechem, tak że przemówią mądrością Jego ust i wzruszeniem Jego warg, a wszystko, 

co powiedzą, stanie się ich świadectwem i chlubą.  

 



Tak mówił i nie odwracając twarzy od Świątyni zapowiedział im, że nadejdą dla nich czasy 

okrutne, gdy rodzice i bracia, krewni i przyjaciele wydadzą ich w ręce splamione krwią, a 

niektórych spośród nich zabiją. Będą znienawidzeni przez wszystkich dla Jego imienia, mimo to 

nie zginie najmniejsza cząstka ich żywota, a przez nieugiętość i wytrwałość zdobędą swoje 

dusze na całą wieczność.  

Kto wytrwa aż do końca, będzie zbawiony. Zanim przeminie to pokolenie, to wszystko się 

stanie. Niech idą i niech głoszą Dobrą Nowinę po wszystkiej ziemi, na świadectwo wszystkim 

ludom.  

Gdy to powiedział, umilkł i milczał, po czym zwróciwszy się do apostołów, rzekł:  

— Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nigdy nie przeminą. Położywszy dłonie na 

kolanach, począł im mówić o wojnach narodów przeciw narodom, królestw przeciw 

królestwom, o krwi przelanej, o gwałtach i okrucieństwach, o wybuchach wstrząsających 

ziemią, o zarazach, o głodzie uśmiercającym synów człowieczych, o szaleństwie fałszywych 

proroków, o znaku na niebie.  

Znakiem tym będzie Niewiasta odziana w słońce, a księżyc będzie pod jej nogami, a na jej 

głowie wieniec z dwunastu gwiazd, a będzie to w jednej osobie Matka Zbawiciela, małżonka 

Jahwe i Jerozolima podniesiona, a wszystkie te zjawiska będą początkiem bólów porodowych, 

zapowiadających powtórne przyjście Syna Człowieczego.  

A któż zna czas Jego powrotu i nadchodzącego końca? O tym dniu i godzinie nikt nie wie. 

Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec, święta brzemienność Pana, dźwigająca w sobie 

Syna.  

Na pewno stanie się to o godzinie niestrzeżonej i niespostrzeżonej, ludzie będą jedli i pili, jak 

jedzą i piją codziennie, będą się żenić i wydawać za mąż, jak codziennie się żenią i wydają za 

mąż, wstaną do pracy, jak wstają codziennie, słońce wzejdzie, jak wschodzi codziennie, i nagle 

na tę codzienność runą wielkie wody potopu, i otworzy się brzemienność Pańska, która wyda 

Syna. Nad nieustannie przybierającymi wodami zgasną słońce, księżyc i gwiazdy. Obłędny 

strach ogarnie ludzi, którzy zachwieją się wraz z wszystkimi mocami niebieskimi.  

 

Syn Człowieczy zbrojny w miecz, wychodzący z Jego ust, zstąpi na ziemię z niewidzialności 

Elohim wśród grzmotu trąb i rogów bawolich, stanie na górze Syjon i zasiądzie na tronie swojej 

chwały, a za Nim zastępy wybrańców Bożych z bezimiennym Imieniem Starowiecznego na 

czołach.  

Oczy Syna Człowieczego będą jak płomienie buchające z podziemnych czeluści, a głowa 

Jego w diademie. Odziany w krwawą szatę zwać się będzie DAWAR, SŁOWO, moc wiecznie 

nieruchoma i nieporuszona, i wiecznie idąca przed siebie w nieskończonym ruchu, 

Słowoczynność, mówiąca i równocześnie czyniąca to, co mówi. Rozpocznie się sąd nad 

ludzkością.  

Przed Synem Bożym zgromadzą się wszystkie narody świata, a On wytyczy między nimi 

granicę — w myśl tego, co ongi powiedział, że przyszedł na ten świat po to, aby dokonać 

podziału — i odłączy dobrych od złych na podobieństwo pasterza, odłączającego owce od 

kozłów.  

 



Jednym każe stanąć po swojej prawicy, drugim po lewicy. Tym po prawicy odda w 

dziedzictwo Królestwo Niebieskie, przygotowane dla nich od stworzenia świata, albowiem 

wypełnili swoje posłannictwo: gdy Syn Człowieczy łaknął, dali Mu jeść, gdy pragnął, dali Mu 

pić, gdy był wędrowcem, przyjęli Go do siebie, gdy był nagi, odziali Go, gdy był chory, 

odwiedzili Go, gdy wtrącono Go do więzienia, przybyli do Niego.  

Ponieważ nikt z nich nie będzie pamiętał, aby kiedykolwiek gościł u siebie Syna 

Człowieczego, aby Go odwiedzał, karmił i przyodziewał, objaśni im, że był we wszystkich 

ludziach biednych i nieszczęśliwych, którym spieszyli z pomocą, z radą, opatrunkiem, chlebem i 

pociechą, że był we wszelkim ubóstwie i we wszelkiej nędzy, we wszelkim głodzie i wszelkim 

cierpieniu, a rozdarty w swej niepodzielności między miliony cierpiących synów człowieczych, 

utożsamił się z nimi i niewidzialny i ukryty w ciałach ludzkich, łaknął ich ustami, pocieszał się 

ich pociechą, chorował ich chorobami, przyodziewał się ich szatami i błogosławił swoim 

dobroczyńcom, opiekunom, pocieszycielom, On, Moc Starowieczna ukryta w glinie cierpiącej, 

popękanej i krzyczącej o miłosierdzie.  

Wydawszy wyrok na ludzi dobrych, zwróci się do złych, stojących po Jego lewicy, potępi 

ich i przeklnie, albowiem gdy łaknął, nie dali Mu jeść, gdy pragnął, nie dali Mu pić, gdy był 

wędrowcem, nie przyjęli Go do siebie, gdy był nagi, nie odziali Go, gdy był chory, nie 

odwiedzili Go, gdy wtrącono Go do więzienia, nie przybyli do Niego.  

Ponieważ nikt z ludzi stojących po Jego lewicy nie będzie pamiętał, aby kiedykolwiek 

widział Syna Człowieczego, objaśni im, że był we wszystkich ludziach biednych i 

nieszczęśliwych, którym nie spieszyli z pomocą, z radą, opatrunkiem, chlebem i pociechą, 

których omijali obojętnie, gdy byli głodni, spragnieni, bezdomni, chorzy, i dlatego w Dzień 

Sądu, On, Moc Starowieczna, odda nieczułych niewdzięczników w ręce Aniołów Zatracenia.  

Apostołowie słuchali ze ściśniętym sercem. Jezus spiętrzył przed nimi góry dymiących 

popiołów, w których nie odróżniali już żałosnych resztek pozostałych po Jerozolimie od resztek 

pozostałych po spalonym świecie.  

W ich rozpaczających duszach obrazy umierającej Jerozolimy i umierającego świata 

szczelnie nałożyły się na siebie, utożsamiły się z sobą, Dzień Ostateczny prześwitywał przez 

zburzenie Jerozolimy, a zburzenie Jerozolimy przez Dzień Ostateczny, aż wreszcie to, co było 

dalekie, i to, co było bliskie, stało się jednym zdarzeniem, wskutek czego dwa różne zdarzenia 

utrwaliły się w ich pamięci jako jedno i to samo, co jest zresztą zjawiskiem zupełnie 

zrozumiałym, bo dla nich, synów Izraela, upadek ich ojczyzny, Kodesz Hakodeszim, Domu 

Pańskiego, urastał do rozmiarów Sądu Ostatecznego, który Elohim sprawować będzie nad całą 

ludzkością.  

Zapadła noc. Księżyc miał się już ku pełni. Było tak jasno, że rozpoznać można było barwy 

kwiatów i liści, a nawet ziół ukrytych w trawie. Cisza, lecąc nisko nad ziemią, przeźroczystością 

swoją wypełniała całą przestrzeń od ziemi do nieba.  

Jezus zwrócił się do czterech apostołów i począł im mówić o umiejętnej czujności czuwania. 

Powinni czekać i czuwać, a ich jestestwo musi być w ciągłym pogotowiu, bo nie wiadomo, 

kiedy Pan się zjawi, o jakiej godzinie rannej lub o jakiej godzinie nocnej.  

Niechaj czuwają podczas jedzenia i picia, podczas snu i wypoczynku, niechaj każdy kęs 

chleba i każdy łyk wina, i każda chwila ich snu będą przesycone wytężoną i nieomylną uwagą, 

albowiem Elohim będzie jak sieć o gęstych okach, i niespodziewanym ruchem sam siebie 

zarzuci na mieszkańców ziemi, albo będzie jak pan domu, który porą nocną, wróciwszy do 

siebie, zaskoczy strażników śpiących u bram jego domostwa.  



Niechaj biodra apostołów będą zawsze przepasane, a zapalone lampki oliwne w ich rękach. 

Pan niekiedy się spóźnia, to znaczy zawsze i dokładnie przychodzi o właściwej porze, ale 

według swojego, a nie ludzkiego rachunku. Niechaj zatem będą podobni do owych mądrych 

panien, które, idąc na spotkanie oblubieńca i oblubienicy, wzięły z sobą kaganki i zapasową 

oliwę w naczyniach i każdej chwili były gotowe, skoro tylko oblubieniec się zjawi, wejść razem 

z nim do komnaty na gody weselne.  

Taka była mowa Jezusa o rzeczach ostatecznych, a złota cisza, przelatująca w poświacie 

dojrzewającego księżyca nad Górą Oliwną, lekko musnęła oliwki i zaszeleściła wśród gałęzi. 

Onieśmielona, umilkła.  

 

 

Abp Grzegorz Ryś "Moc wiary"  

Zapraszam we wspólną podróż po Biblii 

Wśród prześladowań - Mk 10, 29.30 

Jezus złożył uczniom taką niezwykłą obietnicę: "Nikt nie opuszcza domu, braci, 

sióstr, matki, ojca, dzieci i pól - z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie 

otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, 

wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym" (Mk 10,29.30). 

Obietnicę tę zapisali wszyscy synoptycy, ale tylko u Marka pada dookreślenie "wśród 

prześladowań": wśród prześladowań otrzymacie stokroć więcej domów, braci sióstr, 

matek, dzieci .... 

Te szczegół (prawdziwy "okruch") wydaje mi się ważny - wszak Marek redaguje, jak 

mówi Tradycja, Ewangelię Piotrową; obietnica zaś pada z ust Jezusa jako odpowiedź 

właśnie na pytanie Piotra: "Oto my opuściliśmy wszystko, i poszliśmy za Tobą"                     

(w zapisie Mateusza Piotr dodaje jeszcze: "Cóż więc otrzymamy?" - Mt 19,27).  

Skoro to Piotr postawił ważne dla siebie pytanie, być może to również on najbardziej 

precyzyjnie zapamiętał udzieloną odpowiedź? 

Odpowiedź/obietnica nie wydaje się zgoła oczywista ani łatwa do spełnienia. 

 Czy doświadczenie nie podpowiada nam czegoś zupełnie odwrotnego?  

 Czy nie jest raczej tak, że podczas "prześladowań" z reguły tracimy ludzi, 

którzy w czasie pomyślności najchętniej się do nas przyznają? 

Nasza bieda - jak mówi przysłowie - weryfikuje naszych przyjaciół, zatrzaskuje 

nam przed nosem drzwi, które jeszcze przed chwilą stały otworem; owszem, naszych 

własnych domowników może uczynić naszymi nieprzyjaciółmi (por. Mt 10, 36). 



Im większa bieda, tym większa samotność. 

Kiedy sam Jezus wszedł w godzinę męki (znalazł się wśród prześladowań) - wszyscy 

Go opuścili. Została Matka. I kilka kobiet. Z uczniów - tylko Jan  (8,3% z dwunastu). 

A jednak obietnica Jezusowa się spełnia - wśród prześladowań możemy się łatwo 

odnaleźć w rodzinie, z którą na co dzień utożsamiamy się raczej teoretycznie. Moment 

prześladowania otwiera nas na doświadczenie realnej wspólnoty sióstr i braci. 

Kiedy medytowałem nad tym tekstem, przypomniał mi się proces Tomasza More'a,              

i jego ostatnie słowo skierowane do sędziów. 

Tomasz, do niedawna jeszcze kanclerz Anglii, opuszczony niemal przez wszystkich, 

włącznie z biskupami i uniwersyteckimi profesorami teologii, powiedział:  

"Nie wątpię, iż dość wielu jest takich - nie w tym królestwie co prawda, ale w reszcie 

chrześcijaństwa - których sąd w tej sprawie jest podobny mojemu. Gdybym zaś 

wspomnieć miał na tych, którzy już pomarli, a wielu spośród nich cieszy się teraz chwałą 

w niebie, to niechybnie znakomita ich większość za dni swego życia myślała w tej sprawie 

to, co ja dzisiaj. Przeto nie widzę się zmuszonym, milordowie, by kształtować swoje 

sumienie wedle ustanowień jednego królestwa, wbrew powszechnym ustawom 

chrześcijaństwa" (Pisma więzienne). 

Jedno jest pewne: osamotniony Tomasz nie ma poczucia wykluczenia. 

Dokładnie odwrotnie - ma poczucie przynależności. Być może nigdy wcześniej nie 

odczuwał też tak wyraźnie wspólnoty, której jest członkiem. 


