
 

     

 

XII Niedziela zwykła   

21 czerwca  2020    Mt 10, 26-33   (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być 

wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam 

w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na 

dachach!  

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 

Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 

 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca 

waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie 

wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele 

wróbli.  

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 

moim Ojcem, który jest w niebie.  Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę 

się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.  

 

 

Dr Joanna Jaromin  z "Kręgu biblijnego nr 33" wyd. Biblos 
 

 

Wezwanie do odwagi 
 

Mowa misyjna, której kontynuacją jest omawiana perykopa, odzwierciedla sytuację 

wspólnoty, do której Mateusz kieruje swoją Ewangelię. Ewangelista zapewnia swoich 

odbiorców, że ich misją, jako Kościoła, jest kontynuowanie dzieła samego Jezusa Chrystusa, 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 43 

 



ale też że On im w dalszym ciągu towarzyszy, dlatego powinni głosić dobrą nowinę o 

królestwie Bożym bez obaw. 

Nasz fragment rozpoczyna się wezwaniem do odwagi, stanowiącym zwieńczenie Mt 10, 

24-25. Uczniowie wiedzą, że oni - podobnie jak Mistrz - także będą znienawidzeni przez 

Żydów. Jezus wzywa ich więc do tego, by się nie bali.  

W księgach starotestamentalnych (m.in. Powtórzonego Prawa, Izajasza czy Jeremiasza) 

formuły "Nie bójcie się" Bóg używał dla dodania otuchy swoim wybrańcom w sytuacjach 

szczególnie trudnych. Ludźmi, których uczniowie nie powinni się lękać, są z pewnością ci, 

którzy nazwali Jezusa Belzebubem (Mt 10, 25), czyli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 
 

Uczniowie nie powinni się bać, gdyż "nie ma [...] nic zakrytego, co by nie miało być 

wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć" (Mt 10, 26). 
 

Wszystko zostanie odsłonięte, choć trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi. Pewne jest 

jednak, że prawda na sądzie ostatecznym będzie już znana, zarówno omawiany fragment, jak 

i jego kontekst zawierają bowiem wiele nawiązań do niego (Mt 10, 15.23.28-31.32-33.39.41-

42). Należy też zakładać, że  

orędzie ewangeliczne posiada tak wielką siłę, że w przyszłości                                  

dotrze do wszystkich 

 Występująca tu dwukrotnie strona bierna ("co by nie miało być wyjawione", "o czym by 

się nie miano dowiedzieć") dowodzi, że sam Bóg sprawi, iż tak właśnie się stanie. 
 

Chociaż to, co teraz jest zakryte, zostanie kiedyś odsłonięte dzięki działaniu samego Boga, 

to jednak fakt ten nie zwalnia uczniów od zaangażowania się w głoszenie Ewangelii. 
 

Co więcej, Jezus zobowiązuje ich do głoszenia jej publicznie, czyli "w świetle" i "na 

dachach" (Mt 10, 27). Wyrażenie "na dachach" koresponduje z obrazem sługi świątynnego, 

który, dmąc w trąbę z najwyższego dachu w mieście, dawał znać wszystkim, zwłaszcza 

robotnikom, że zbliża się szabat i trzeba wracać do domu, aby zdążyć przed jego 

rozpoczęciem.  

Tak też ma być głoszona Dobra Nowina - ma dotrzeć do wszystkich. Słowa o mówieniu 

"w ciemności" lub "na ucho" przywołują na myśl dobrze znane sceny ewangeliczne (np.               

Z Nikodemem, który przyszedł do Jezusa nocą [J 3, 1-21]). Nauka, z którą faryzeusz 

zapoznał się "w ciemności", dziś jest głoszona całemu światu. 

Podobnie przypowieści o skarbie ukrytym w roli (Mt 13, 44), o drogocennej perle (Mt 13, 

45-46) i o sieci (Mt 13, 47-50), które Jezus wygłosił do samych tylko uczniów, czyli                         

w pewnym sensie "na ucho", też są dziś głoszone na całym świecie. 
 

Jezus  zabrania więc ukrywania jego nauki lub traktowania jej wybiórczo. 

 Natomiast przeciwstawienie światła ciemności i głoszenia na dachach mówieniu na ucho 

zwraca uwagę na dwa stadia głoszenia:  
 



 stadium głoszenia Jezusa, które z pewnych względów - przede wszystkim w 

związku z nieprzygotowaniem słuchaczy - musiało zawierać pewne tajemnice (np. 

mesjańskie), oraz  

 stadium głoszenia Kościoła, czyli po zakończeniu misji Jezusa, po Jego męce, 

śmierci i zmartwychwstaniu - z nową mocą. 

 

Kolejny werset skupia się na głosicielach orędzia o zbawieniu. Jezus znów wzywa ich do 

porzucenia lęku, ale tym razem robi to w ten sposób, że uświadamia im, iż ze strony ich 

wrogów nie grozi im prawdziwe niebezpieczeństwo. 

Z kontekstu wynika, że wspólnota uczniów (do której Mateusz kieruje swoją ewangelię) 

już teraz doznaje prześladowań ze strony Żydów i nawet ma świadomość, że mogą się one 

zakończyć koniecznością przyjęcia męczeńskiej śmierci. 

 

 Jezus jasno wskazuje: "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy 

zabić nie mogą" (Mt 10, 28a). 
 

Człowiek to jedność ciała i duszy nieśmiertelnej. Drugi człowiek jest w stanie tylko zabić 

ciało, ale dusza znajduje się poza jego zasięgiem.  
 

Dusza jest Bożym tchnieniem w człowieku i tylko Bóg ma nad nią władzę. 
 

 Wiara w Boga, który strzeże duszy człowieka, uwalnia go od lęku przed upokorzeniem, 

zranieniem, a nawet śmiercią. Śmierć ciała nie oznacza zatem unicestwienia człowieka.                  

U Mateusza słowo psyche ("dusza") często jest równoznaczne z życiem (np. Mt 16, 25-26).  

Tutaj jednak dusza oznacza podstawę i zasadę życia, podczas gdy ciało jest tym, przez co 

człowiek manifestuje swoje istnienie. Stąd też właśnie śmierć fizyczna w świetle misji 

głoszenia Ewangelii nie jest wydarzeniem, które decydowałoby o jego ostatecznym losie. 

Bać się natomiast należy Boga, który - w przeciwieństwie do ludzi - ma pełną władzę i 

może zarówno ciało, jak i duszę, czyli całego człowieka, unicestwić w piekle: 

 "Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle" (Mt 10, 28b). 
 

Jest to nawiązanie do sądu ostatecznego, na który Bóg wezwie całego człowieka i który 

zadecyduje o jego zbawieniu lub potępieniu. Śmierć pociąga za sobą tylko szkodę doczesną, 

prawdziwym natomiast zagrożeniem jest utrata wieczności. Chociaż Bóg jest miłosiernym 

Ojcem i pragnie zbawienia wszystkich ludzi, nie możemy zapominać, że szanuje także 

wolność człowieka i jeśli ktoś będzie się usilnie wzbraniał przed przyjęciem tego daru, Bóg 

nie zmusi go do tego. Jezus wzywa do bojaźni Bożej.  
 

Ten, kto boi się Boga, posłusznie podąża Jego drogą, a to zapewnia mu błogosławieństwo. 

Jeśli będziemy ją rozumieli w ten sposób, to nigdy nie odstąpimy od naszego najlepszego 

Ojca. 



Pełne zawierzenie Bogu jest źródłem otuchy: daje ono pewność, że bez względu na 

okoliczności, nic nam nie grozi: "czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z 

nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię" (Mt 10, 29). 

As był najdrobniejszą monetą miedzianą, stanowił 1/16 denara. W oczach ludzi wróbel był 

więc niewiele wart. Był jednak stworzeniem Bożym i tylko Bóg mógł zdecydować o jego 

losie. Skoro więc los wróbla obchodzi Boga, to ileż w Jego oczach waży los człowieka, który 

jest Jego najdoskonalszym stworzeniem. Bóg nie chce śmierci człowieka; pragnie, aby żył i 

to nie tylko na ziemi, ale wiecznie z Nim w niebie. 

Potwierdza to jeszcze jeden obraz przywołany przez Jezusa: "U was nawet włosy na 

głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli" 

(Mt 10, 30-31).  

 

Występował on już w Starym Testamencie. temu, kogo Bóg otoczył swoją opieką, nawet 

włos z głowy nie spadł  

(np.  

1 Sm 14, 45: Jednak lud odezwał się do Saula: Czy ma umrzeć Jonatan, który był sprawcą 

tego wielkiego izraelskiego zwycięstwa? Nigdy! Na życie Pana! Ani włos z głowy jego na 

ziemię nie spadnie. Z Bożą pomocą uczynił to dzisiaj. W ten sposób wyzwolił lud Jonatana,                  

i on nie umarł. 

 2 Sm 14, 11: Odpowiedziała: Wspomnij, proszę, królu, na Pana, twojego Boga, by mściciel 

krwi nie powiększył nieszczęścia i nie został syn mój zgładzony. Odrzekł: Na życie Pana: nie 

spadnie z głowy twojego syna ani jeden włos na ziemię. 

1 Krl 1, 52 : Wówczas Salomon rzekł: Jeśli będzie uczciwy, nie spadnie mu włos                      

z głowy, ale jeśli znajdzie się w nim wina, to zginie). 

 

Tutaj więc Jezus wskazuje uczniom na Bożą opiekę nad nimi. Ponownie pojawia się strona 

bierna; "są policzone", czyli tylko Bóg zna liczbę włosów i tylko On może ją zmienić. 

 

 I chociaż ofiara, nawet ofiara z życia, jest dopuszczona przez Boga, to jednak ostatecznie 

zwycięży Jego wola, a nie wola prześladowców, a męczennik otrzyma życie wieczne, 

ponieważ człowiek znaczy dla Boga znacznie więcej niż wszystkie wróble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Antoni Paciorek tak streszcza ten fragment:  
 

"Głównym tematem perykopy jest wezwanie do nieustraszonego  otwartego głoszenia. 

Gdziekolwiek jednak głoszona jest Ewangelia, tam pojawia się sprzeciw. Prześladowanie 

głosicieli Ewangelii jest stałym elementem historii. W ten sposób upodabniają się do 

starotestamentalnych proroków, nade wszystko do swego Mistrza i Pana. Kiedy sprzeciw 

przeradza się we wrogość, głosiciele Dobrej Nowiny nie powinni się lękać. W godzinie próby 

doświadczą mocy i dobroci Ojca. Nawet śmierć nie powinna przerażać, ponieważ człowiek 

jest czymś więcej niż ciało. Bóg Ojciec, który czuwa nad stworzeniem i zna liczbę włosów na 

głowie człowieka, zatroszczy się o ucznia doświadczającego przeciwności pośród misji 

głoszenia Ewangelii. W trudnych chwilach uczniowie Jezusa mogą znaleźć w tych słowach 

otuchę". 

 

 Na zakończenie swojego pouczenia Jezus przedstawia dwie możliwe postawy 

względem Niego: trwania przy Nim bądź też zaparcia się Go. 

 

Mamy tu do czynienia z dwoma płaszczyznami: ziemską i niebieską. Człowiek wyznaje 

Jezusa lub się Go zapiera przed ludźmi, a On odpowiednio do tego przyznaje się do 

człowieka bądź się go wypiera przed Ojcem. 
 

Św. Jan Paweł II także wskazuje na 

wyjątkowość człowieka pośród innych 

stworzeń: 

"Syn [...] daje najszczególniejsze świadectwo 

tajemnicy swojego Ojca: tajemnicy opatrzności  i 

troski ojcowskiej, która ogarnia każde stworzenie, 

choćby najmniej znaczące, jak trawa polna czy 

wróble. O ileż bardziej człowieka! Chrystus to 

nade wszystko pragnie uwydatnić: jeśli opatrzność 

Boża okazuje się tak szczodra wobec stworzeń 

nieporównanie niższych od człowieka, o ileż 

bardziej odnosi się ona do niego. W tę ewangeliczną 

przypowieść o opatrzności wpisana została głęboko 

ta sama prawda o hierarchii wartości, jaka obecna 

jest od początku w Księdze Rodzaju, w opisie 

stworzenia: człowiek posiada prymat nad 

rzeczami. Prymat swej natury i swojego ducha, 

prymat w trosce i opiece opatrzności, i w sercu 

Boga" 

 



Wybór jakiego dokonamy na ziemi, będzie miał skutki w niebie. 
 

Uczniowie, stojąc przed ludźmi wrogo nastawionymi do Zbawiciela, poddawani są próbie 

wierności. Piotr wyparł się Mistrza przed ludźmi, jednak w porę zrozumiał swój błąd                     

i szczerze za niego żałował (Mt 26, 69 - 75). 

Syn będzie sądził świat raz z Ojcem, ale jednocześnie wystąpi jako Obrońca wiernych                   

i Oskarżyciel niewiernych, od Niego będzie zależało życie wieczne i wieczne potępienie.  
 

Również uczniowie, którzy zostali posłani, aby głosić Dobrą Nowinę, mogą zostać 

odrzuceni, jeśli strach nie pozwoli im przyznać się do Zbawiciela. Nie ma "wyjścia 

awaryjnego", potrzeba jednoznacznej decyzji. Nie można wybrać czegoś pomiędzy, 

musi być po prostu białe lub czarne, gorące lub zimne -  
 

w postawie wobec Jezusa nie ma szarości ani letniości 

 
 

 

I czytanie :  Jr 20, 10–13 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

   Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!           

Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak że go 

zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!  

       Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. 

Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą.  

     Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym 

zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.  

       Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.  

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Teodoret z Cyru  
 

Któż zdoła wypowiedzieć krętactwa złośliwego umysłu! 

 

Dalej opowiada, że nie tylko dręczyli go [Jeremiasza] i uderzali nie niego, lecz 

dołączali inne zasadzki, otoczyli go i starali się odwieść od Boga.  



Twierdzili bowiem, jak mówi: „Ubliżajmy mu my, jego prawdziwi przyjaciele i 

przyglądajmy się jego duchowi, czy nie upadnie, a wtedy napadniemy na niego i 

wywrzemy na nim naszą zemstę”.  

Któż zdoła wypowiedzieć krętactwa złośliwego umysłu!  

Ale prorok nie zaufał sobie, lecz chwali dzieła Boże: „Pan jest ze mną jakoby 

bojownik potężny!” Poucza, że zwycięstwo odniósł za sprawą Boga.  

„Dlatego prześladowali mnie i nie mogli pokonać. Ugrzęźli w wielkim wstydzie, 

bo nie mogli zrozumieć swojej hańby, która na wieki nie będzie zapomniana”.  

I dalej domaga się, by Bóg był sędzią i wymierzył im karę odpowiednią do ich 

kłamstwa. Zmęczony zaś, zdjęty wielkim bólem i z trudem znosząc życie, najpierw 

chwali Boga wszechświata, następnie jednak przeklina dzień, w którym zrodziła go 

matka.  

„Śpiewajcie – mówi – i chwalcie Go, bo wyrwał duszę biedaka z rąk złośliwców”. 

Wygłasza pochwałę, aby uniknąć pozoru bluźnierstwa [W następnych wierszach 

przeklina dzień swojego urodzenia].  

 

 Św. Hieronim 
 

Pan jest ze mną jako bojownik potężny 

 

 „Wszyscy mężowie, którzy żyli w pokoju ze mną i stali u boku mego [mówili]: 

«Jeśli uda się nam go oszukać i zmóc, zwyciężymy go i wywrzemy na nim zemstę. Bóg 

jednak jest ze mną jako bojownik potężny»”.  

Jeśli przeciwnicy i ci, którzy niegdyś byli przyjaciółmi i żyli w pokoju skierowali się 

ku walce i chcieliby na nas zastawić zasadzkę, nie troszczmy się szczególnie i 

powiedzmy raczej to, co rzekł Prorok: „Pan jest ze mną jako bojownik potężny”.  

„Dlatego więc i ci, którzy mnie prześladują upadną i osłabną” – czyli – „ponieważ 

prześladowali i nie mogli zrozumieć – zostaną wielce zawstydzeni, bo nie zrozumieli 

wiecznej hańby i wstydu, które nigdy nie zostaną zmazane”.  

Prześladowali, więc nie mogli zrozumieć mowy prorockiej, niewiadomości zaś 

towarzyszyło wielkie zawstydzenie i nie rozumieli wiecznej hańby, która ich otoczyła i 

która nigdy nie zostanie zapomniana. Niech więc mówią co chcą, mężowie niegdyś 

pokojowo nastawieni i ci, którzy stoją u mego boku, a którzy chcą zwodzić, byleby 

tylko mąż sprawiedliwy i nauczyciel Kościoła otrzymali za prześladowanie 

odpowiednio zarówno zemstę, jak i nagrodę.  



„Ale Ty, Panie zastępów, który badasz sprawiedliwego” – czy też – „Badasz rzeczy 

sprawiedliwe” – „który widzisz moje nerki i moje serce, proszę, abym ujrzał zemstę nad 

nimi. Tobie objawiłem moją sprawę. Tylko Pan może potwierdzić sprawiedliwość, 

ponieważ tylko On sam przenika głębiny serca”.  

Tylko bowiem Pan może objawić sprawiedliwość, bo On jedynie spogląda w głębie 

serca.  

Stąd Jezus, który zna myśli ludzi (Łk 6, 8), nie z postępowania – jak sądzą niektórzy 

– lecz z natury, bo jest Bogiem. To zaś znajduje się w psalmie: „Nie znajdzie 

usprawiedliwienia przed Tobą jakiekolwiek stworzenie” (Ps 142, 2).  

Jeśli zaś ktoś żyje cnotliwie, a nie jest usprawiedliwiony, to co można powiedzieć o 

tym, który umarł w grzechach! Gdy jednak ktoś uważa, że jest sprawiedliwy i że ma 

obrońcę w Bogu, to jednak na skutek słabości ludzkiej pragnie zobaczyć to, o czym wie, 

że ma przyjść.  

Temu jednak wyjawił jego sprawę Ten, który mówi w innym miejscu: „Do Mnie 

należy zemsta i Ja odpłacę – mówi Pan” (Rz 12, 9).  

Szczęśliwe sumienie, której sprawa wyjawiona jest przez Pana wedle słów apostoła: 

„To, co mi objawia, jest światłem” (Ef 5, 3).  

 

"O włos od zagłady" 

Mt 10, 25 - 33    o. Augustyn Pelanowski "Ogień" wyd. Paganini 2016 

 

"U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone" (Mt 10, 30) 

 

Tekst, który przeczytaliśmy, jest adresowany nie tylko do tych, którzy są narażeni na 

prześladowanie z powodu wiary, ale do wszystkich, którzy żyją na co dzień w lęku przed innymi. 

Można się bać tego, co inni o nas mówią, co pomyślą, bać się ich opinii, reakcji, czyjegoś odejścia 

albo czyjejś bliskości, krzyku lub milczenia, a nawet lękać się miłości i nienawiści. Lęk towarzyszy 

nam wszędzie, w domu, w pracy, na ulicy, nawet we śnie! 

Soren Kierkegaard twierdził, że lęk nawet nie jest uczuciem, tylko najpierwotniejszym 

nastawieniem do świata i ludzi, Boga i siebie samego. Lęk jest pierwszym skutkiem grzechu, 

pojawił się bowiem zaraz po grzechu. Jezus mówi, że każdy, kto się boi przyznać do Niego przed 

ludźmi, nie powinien ulegać tej trwodze, lecz w Nim pokładać całą swoją ufność. Nie ludzkiej 

akceptacji, tylko utraty Boga trzeba się obawiać. 
 

Jest to zachęta do nieustraszoności wynikającej z zaufania Bogu. Im większe zaufanie mające 

swe źródło w pogłębianiu bliskości z Nim, tym mniejszy lęk.  
 



Troska o zwykłe wróble - troska Boga o najmniejsze stworzenia, każe mi się 

zastanowić nad moim istnieniem i jego znaczeniem dla Boga, którego Syn tak 

dalece zatroszczył się o to, bym zawsze był przy Nim, że aż pozwolił sobie na takie 

męczeństwo, jakim jest ukrzyżowanie. 

Bo przecież nie dlatego umarł, żeby tylko dla siebie zmartwychwstać, lecz bym ja miał wiarę  

w nowe życie i miał udział w tym nowym życiu poza śmiercią i ponad śmiercią. 
 

Wróbel, który był wart parę groszy, jest, jak wynika z tekstu, obiektem wyjątkowej opieki 

Boga. Według pewnej legendy żydowskiej rabbi Szymon ben Jochaj, który żył kilkadziesiąt 

lat po śmierci Chrystusa, wychodząc pewnego dnia z jaskini podczas prześladowania za cesarza 

Hadriana, po drugiej wojnie żydowskiej, około 135 roku, ujrzał myśliwego polującego na ptaki. Za 

każdym razem gdy Szymon słyszał głos z nieba orzekający: DIMISSIO (łac. odpuść) - myśliwy nie 

mógł uchwycić ptaka i chybiał, lecz kiedy słyszał głos z nieba: SPECULA (łac. czatuj) - ptak 

bywał chwytany przez myśliwego. Wtedy Szymon pomyślał: 

 <Jeśli ptak nawet nie ginie bez woli Boga, o ile bardziej człowiek, czyli ja>. 

 

To samo dotyczy włosów policzonych na głowie każdego człowieka. Wydaje się to 

absurdem, że Bóg może liczyć włosy na głowie każdego człowieka albo że nawet mój 

włos się liczy w Jego oczach.  
 

 Wiemy, ile mniej więcej jest ich na naszej głowie - od 100 do 150 tysięcy włosów, czyli na 

centymetrze kwadratowym skóry głowy znajduje się ich od 200 do 300. Średnica włosa na 

głowie wynosi od 60 do 80 mikronów. Długość włosa u noworodka mierzy od 15 do 20 mm, 

u dorosłej kobiety jego długość może dochodzić do 1,5 m. Włos rośnie z szybkością do 0,5 

cm na miesiąc. 

 Wiemy, że barwa włosa zależy od obecności w ich korze melaniny i powietrza oraz od jego 

natłuszczenia. Zabarwienie włosów może się wahać od czarnego do srebrzystobiałego. 

Korzenie włosa w ciągu miesiąca produkują ponad kilometr kreatyny, z której budowane                

są rosnące włosy.  

 Wiemy też, że ich komórki dzielą się kilkakrotnie szybciej niż jakiekolwiek inne komórki                   

w organizmie. 

 Jeśli ja to wiem, to dlaczego mój Bóg nie miałby wiedzieć więcej o mnie samym                                   

i o najmniejszych szczegółach mojego losu? 

 

Czy jeden włos może mieć znaczenie? 

"Nie dbałem na głos wychowawców, nie dawałem posłuchu nauczającym mnie;                

o włos, a popadłbym w wielkie nieszczęście pośród rady i zgromadzenia" (Prz 5, 13-14). 
 

Z tego tekstu wynika, że zaniedbywanie nauczania Bożych słów może wprawić nas w wielkie 

kłopoty i niekiedy wystarczy naprawdę niewiele, drobnostka, detal, szczegół mały jak włos, i 

możemy narazić się na porażkę życiową. Czasem o włos mijamy się ze śmiercią! A skoro tak, to 

jeden włos może mieć znaczenie! 
 



Przecież żyjemy w okolicznościach, z których nie zdajemy sobie sprawy, jak są niebezpieczne. 

Żyjemy po omacku, niepewni następnej godziny, niepewni ludzi, którzy nas otaczają.  

 

Wychowawcą nauczającym jest Biblia 
 

 i jeśli się poświęcamy, by w nią się wczytywać, zyskujemy upewnienie w Bożej Opatrzności             

i lęk nie paraliżuje naszego życia. 

Jezus zdaje się utwierdzać w nas ufność do Niego. Jeśli mamy w Nim złożoną całą 

troskę o nasz los, nie musimy się obawiać przede wszystkim innych ludzi. To więcej niż oparcie, to 

depozyt dający gwarancję nie tylko na to życie, ale co najważniejsze, na tamto, na które z 

utęsknieniem czekamy. 
 

Ale nie wszystkim udaje się żyć wiarą, czyli powierzeniem się Bogu w Jezusie Chrystusie, nie 

wszystkim udaje się często chodzić do sakramentu pojednania, czyli do spowiedzi, by to, co 

najbardziej budzi niepokój i lęk, czyli grzech, ukryć w Jego miłosierdziu i mieć tę błogosławioną 

pewność, że od tej chwili Pan mnie strzeże. 
 

"Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. 

Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz 

błogosławieństwem ją okryje" (Ps 84, 6-7). 

 Izaak Cylkow tłumaczy ową dolinę Baka jako dolinę morw. Dlaczego w taki sposób? Może 

jednak chodziło o coś innego? Mastyks, zwany też "Łzami Chios", to miękka, wonna żywica 

pozyskiwana z drzewa pistacia lentiscus poprzez nacięcie, które powoduje jej wyciekanie na 

podobieństwo łez. Od czasów starożytnych znane są jej właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. 

Żucie i gryzienie mastyksu było popularne już w Grecji w V wieku przed Chrystusem.  

 

W naszej epoce jego specyficzny, gorzkawy smak znajduje zastosowanie w produkcji likierów. 

Izaak Cylkow, w ten sposób tłumacząc nazwę doliny, czynił aluzję do człowieka, który ufając tylko 

Bogu, przezwycięża wszelkie "nacięcia" losu, zranienia i zamienia je w pokarm duchowy, który 

zabija wszystkie bakterie rozpaczy i zagrzybienie smutkiem. Płacz pełen łez ma moc przemienić 

nasze doświadczenia dołujące i zasmucające w szczęśliwe przeobrażenie losu.  

 

Pielgrzymi wędrujący do Jerozolimy natrafiali na dolinę Baka, w której rosły drzewa 

mastyksowe i morwy, i chociaż dolina była bezwodna, karmili się owocami i owym mlekiem 

pochodzącym z naciętych drzew. 
 

 Podobnie człowiek, który zmierza do Boga, potrafi nabierać sił nawet z sytuacji 

poniżających  i raniących go, a wtedy każdy krzywdziciel i każdy człowiek budzący lęk jest 

podręcznikiem pouczającym o nowych rozwiązaniach w postępowaniu z innymi                                

i popychającym w ramiona Opatrzności Boga. 

 A jak jest w życiu człowieka, który nie zbliża się do Boga i nie szuka oparcia ani w Jego 

słowie, ani w zwierzaniu się Mu w spowiedzi?   Wtedy ucieka się do udawania - swoistej 

mimikry. 



  

 

Ktoś mi opowiadał swój sen, który go przeraził po przebudzeniu. Śniło mu się, że szedł 

po wielkiej scenie z gitarą elektryczną. Na scenie, a także poniżej niej, było wielu ludzi. Jego gitara 

jednak nie miała mocy, nie wydawała żadnych dźwięków, tylko ją niósł i prezentował się jako 

bezgłośny muzyk. W pewnym momencie trzeba było zejść ze sceny i zauważył poniżej schodów 

grupkę fotografów, którzy byli gotowi do zrobienia zdjęć. Ustawił się w pozycji, która wydawała 

się im - jak sądził śniący - atrakcyjna i oczywiście fotografowie z tego skorzystali. Kiedy jednak 

śniący uderzył w struny, te były ciągle bezgłośne, poza tym nie wiedział, co zagrać - czuł, że mu to 

skromnie wychodzi, i ucieszył się, że nie czekali na utwór, tylko zadowalali się fotografowaniem. 

Później biegł przez miasto z łyżką w ręku. Po drugiej stronie ulicy szli młodzi ludzie, chyba pijani                

i agresywni, chwycił więc tę łyżkę, jakby była nożem, i zaczął groźnie nią wymachiwać, połyskując 

jej metalową rękojeścią, która udawała ostrze noża. Starał się nawet przyśpieszyć, ale nie miał siły, 

mógł tylko iść powoli, i to z dużym trudem. Coraz większym. Mimikra udawania. 

 

Kiedy się obudził, zrozumiał, że starał się z lęku przed ludźmi udawać kogoś, kim nie jest, 

kogoś sławnego i kogoś groźnego, ale tym kimś nie był. W rzeczywistości był słaby i nie miał nic 

do "zagrania". Opowiadał mi, że ten sen uświadomił mu życie w lęku przed tym, że nikt nie odkrył, 

że jest po prostu "bez mocy". 

 

Cały sen dał temu mężczyźnie wiele do zrozumienia: chciał za wszelką cenę być 

kimś silnym i kimś wyjątkowym, bo lękał się ludzi, ich siły i ich odtrącenia. To odkrycie 

dało mu szansę przyjąć siebie w swej słabości i w swej skromności. Otaczał się ludźmi 

potrzebującymi pomocy, by przy nich poczuć się kimś wyjątkowym i kimś, kto jest silniejszy. 

potrzebował "sceny". 
 

Podobnie biblijny Saul potrzebował Dawida, by poczuć przy nim, że jest silny i wyjątkowy. 

Dopóki go ścigał, czuł się silny; dopóki go ścigał, mógł poczuć się lepszy. Działo się tak aż do 

momentu, kiedy Dawid ukradł mu włócznię i manierkę. Okazało się wtedy, że Saul nie potrafi się 

obronić przed kimś, kogo ściga, i nie jest tak szlachetny jak ktoś, kim gardził. 
 

Dopóki nie zwierzymy się Bogu z naszej troski i tajemnic sumienia, żyjemy w ukrywanej 

panice przed ludźmi, a z drugiej strony szukamy kogoś, kto by nam zapewnił bezpieczeństwo, ale 

drugi człowiek jest tak samo przeniknięty lękiem jak każdy inny. Zresztą, czy jesteśmy dla 

kogokolwiek na świecie na tyle ważni, by ktoś poświęcił nam się całkowicie, stwarzając poczucie 

absolutnego bezpieczeństwa? 
 

 Jak bardzo jesteśmy ważni? 
 

Mamy ogromne deficyty w poczuciu własnej wartości. Ludzie, by poczuć się ważnymi, 

od zarania dziejów przebierali się w skóry zwierzęce albo pióra ptaka, przyprawiali sobie rogi 

bycze lub obwieszali się trofeami albo skalpami, tatuowali się lub malowali skórę. Wszystko po to, 

by poczuć się wartościowymi i bezpiecznymi, wywołując lęk u innych. Dziś zamiast pióropuszy 

ludzie chwalą się doktoratami albo zamiast tatuować, tytułują się. Jeszcze inni zamiast polować na 

mamuty, polują na wysokie stanowiska, by poczuć się silnymi. 



 

Im w kimś bardziej przerażające poczucie bezwartościowości, tym usilniejsze udowadnianie 

sobie i innym swojej mocy. Wulgarni i agresywni kibice przewalający się po ulicy z krzykiem 

okazują się w indywidualnym spotkaniu przestraszonymi chłopcami, którym zabrakło oparcia                  

w ojcu. (...) 

Kiedy Erich Fromm zastanawiał się nad wielkością Hitlera, doszukał się w nim wielu 

deformacji wewnętrznych, które wskazywały, że czuł się on bardzo niepewnym i przerażonym 

człowiekiem: skrajny narcyzm, brak kontaktu z innymi ludźmi, zaburzenia w postrzeganiu 

rzeczywistości, nekrofilia. Mało tego, psychoanalityk dopatrzył się w  nim kogoś, kto rozpętał 

wojnę, bo nie miał wiary we własne powodzenie. Jego zachowanie wskazywało na przeczucie 

klęski i pragnienie pociągnięcia w jej wir miliony innych ludzi. Podobnie było ze Stalinem, który 

przerażał innych swoim lękiem. Jego zwycięstwa zrodziły się z przerażenia klęską. 
 

Lęk nie jest zwykłym uczuciem, a szczególnie ten lęk, który dotyczy naszego istnienia - lęk 

egzystencjalny. Być nikim dla niektórych ludzi nie oznacza przestać istnieć, podobnie jak być 

kimś w oczach wielu nie oznacza istnieć w sposób bardziej wyraźny. Mamy więc w sobie 

najgłębszą trwogę przed utratą istnienia, ale myli nam się ona z obawą przed zaistnieniem w czyich 

oczach. To nie to samo. 

 

 Jezusowe słowa tchną najzdrowszą filozofią życia - jesteśmy o wiele 

bardziej cenni niż wróble i nawet nasze włosy są policzone.  

 Bóg z nami się więc liczy i wszystko w nas jest Mu znane: 

 istniejemy w Jego oczach.  

 

Kto ma świadomość tej prawdy, nie doznaje lęku przed utratą istnienia w sposób tak 

drastyczny, by wywoływać wojny lub budować obozy koncentracyjne po to tylko, by widząc 

przerażenie innych, zapomnieć o swoim lęku. 

 

Kierkegaardowskie "bojaźń i drżenie" dotyczą nas wszystkich, ale rozwiązanie jest w Bogu, a 

nie w człowieku. Nazarejczycy mieli zakaz obcinania włosów, jednak jeden z nich, Samson, oparł 

się na człowieku, na Dalili, i pewnej nocy stracił nie tylko włosy, ale i siłę istnienia. 
 

Można bowiem drugiego człowieka kochać, można z nim iść przez życie, ale niezachwiane 

oparcie mamy tylko w bogu. Jeśli nawet rodzice by mnie nie kochali, nawet jeśli nie chcieli mojego 

urodzenia, poczęcia, nawet jeśli nie mieli dla mnie chwili uwagi i byłem dla nich przeszkodą, wiem, 

że jestem bezustannie chciany przez mego autentycznego ojca, Boga. Ileż razy odczuwałem i ciągle 

odczuwam Jego dłoń wywołującą drżenie na moim ramieniu lewym i na mojej głowie, na włosach, 

gdy obdarza mnie pewnością i delikatnością, jakiej od nikogo nie doświadczyłem. Nie tylko zna 

moje wszystkie myśli, ale nawet moje włosy wszystkie ma policzone. Wiem o tym i doświadczam 

tego. 

 

A skoro już wspomniałem o Samsonie, który pewnej nocy stracił włosy obcięte zdradliwie 

przez Dalilę, to obcięcie kilku włosów wydaje się detalem nieistotnym, a jednak taki szczegół 

zmienił tragicznie los atletycznego charyzmatyka. 



 

Biblia mówi, że Samson był człowiekiem niezwykle silnym, ponieważ poświęcił się Bogu, 

zawierzył Mu całego siebie i dopóki jedynym powiernikiem jego skrytych tajemnic sumienia był 

Bóg, nie lękał się nikogo. Ale zgubiła go zamiana osoby, której się zwierzył, a zwierzyć się komuś, 

czyli powierzyć wszystkie tajemnice sumienia i ukryte myśli, to oddać komuś panowanie nad sobą. 

Zwierzył się Dalili, kobiecie, w której się zakochał. Miłość jest najpiękniejszym uczuciem na 

świecie, ale też najbardziej niebezpiecznym i dostarczającym największych ran. Dalila każdego 

dnia domagała się, by Samson zwierzył jej się z całego serca, by jej wszystko o sobie powiedział.  

 

Tekst z Księgi Sędziów mówi: "  (16) I gdy mu się tak każdego dnia naprzykrzała, że 

go przyprawiała o strapienie, a nawet o śmiertelne wyczerpanie, (17) wówczas 

otworzył przed nią całe swoje serce i wyznał jej: Głowy mojej nie dotknęła nigdy 

brzytwa, albowiem od łona matki jestem Bożym nazirejczykiem. Gdyby mnie ogolono, 

siła moja odejdzie, osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem. (18) Dalila 

zrozumiawszy, że jej otworzył całe swe serce, posłała po władców filistyńskich                        

z wiadomością: Przyjdźcie jeszcze raz, gdyż otworzył mi całe swoje serce. Przyszli 

więc do niej władcy filistyńscy, niosąc srebro w swoich rękach. (19) Tymczasem uśpiła 

go na kolanach i przywołała jednego z mężczyzn, aby mu ogolił siedem splotów na 

głowie. Wtedy zaczęła go obezwładniać, a jego siła opuściła go. " 
 

Zwróćmy uwagę, że w tym fragmencie obcięcie włosów jest porównywalne ze zwierzeniem się 

komuś z całego serca, a serce w Biblii nie jest siedliskiem uczuć, tylko myśli. Otworzyć komuś 

serce to dać komuś dostęp do swych najskrytszych tajemnic, do swoich kłączy grzechów i korzeni 

cnót, do swoich problemów i zwątpień, pragnień i planów. Kimś takim, komu bezpiecznie możemy 

powiedzieć wszystko o sobie, jest tylko Bóg, i nikt inny, w nikim innym nie powinienem pokładać 

nadziei. prorok mówi: "To mówi Pan: <Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku 

i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce>" (Jr 17, 5). 

Odwrócić serce od Pana i położyć nadzieję w drugim człowieku to po prostu doprowadzić 

siebie do sytuacji niebłogosławionej, czyli przeklętej. Samson stracił nie tylko włosy i siłę, ale też 

wzrok - wyłupiono mu oczy i zakuto go w kajdany. W końcu stracił życie. 

Zwierzyć się komuś ze ślepą wiarą to oddać komuś całkowicie władzę nad sobą, nic już nie 

mogąc zobaczyć samodzielnie. Dlatego tak bardzo zależy władcom tego świata na tym, by ludzie 

sami siebie denuncjowali, choćby na portalach społecznościowych. 
 
 

 Ufam tylko Bogu i tylko Jemu daję dostęp do swych sekretów, 
 

                        które nawet dla mnie samego pozostają nieprzeniknione. 

 

Nieprzeniknione? Tak, bo nie ufam nawet sobie samemu. Czasem mówimy: "Byłem włos od 

śmierci", gdy uniknęliśmy wypadku albo jakiegoś śmiertelnego zagrożenia. Tak, niekiedy nawet 

jeden włos może mieć znaczenie decydujące o całym losie, o życiu i śmierci, o zbawieniu                        

i potępieniu. 

 


