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Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien 

człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.  

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych 

pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.  

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze                                       

i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.  

Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe 

odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród 

sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest.  

 A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa 

niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa 

rzeczy nowe i stare.  

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 
 

 

Trzy kolejne przypowieści (Mt 13, 44 - 53) 
 

 

ST: Prz 2,4; 4,7; Syr 39,2-3 

KKK: przypowieści, 546; piekło, 1034; sakramenty, 1117 

Lekcjonarz: 13,44-46: czytania wspólne o świętych mężczyznach i kobietach; 13,47-

52: czytania wspólne o doktorach Kościoła 
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[13, 44] 

Idea ukrytego skarbu, nie przez wszystkich dostrzeganego, nadaje się na główny 

motyw tego rozdziału, mówiącego o królestwie, które nie wszystkim zostało w pełni 

objawione. 

Jak w wypadku skarbu zakopanego w ziemi, w królestwie głoszonym przez Jezusa 

kryje się coś mającego wielką wartość, lecz tylko niewielu jest tego świadomych. 

 

Pojawia się tu również nowy motyw: potrzeby pilnej odpowiedzi na dobrą nowinę                  

o królestwie. Osoba z przypowieści dostrzega, że ma przed sobą jedyną w swoim rodzaju 

szansę i dokonuje wielkich poświęceń, by zdobyć skarb: sprzedaje wszystko, co ma,                     

i kupuje tę rolę. 

Królestwo niebieskie jest bezcennym skarbem, który całkowicie zmienia życiowe 

priorytety. Rzeczy kiedyś uważane za bardzo ważne nie są już tak istotne w porównaniu  

z bogactwami kryjącymi się w królestwie Bożym. 

By te skarby zdobyć, radośnie odrzuca się wszystko. 

Obraz ten nawiązuje również do tego, jak uczniowie porzucili wszystko, by pójść za 

Jezusem (4,20.22) i kontrastuje z reakcją wielu spośród Izraela, którzy pozostali obojętni 

na ogłoszenie królestwa przez Jezusa (zob. 11,20-24) - zwłaszcza faryzeuszy, którzy z tym 

głoszeniem walczą (zob. 12,14). 
 

[13, 45-46]    

Przypowieść o drogocennej perle jest kolejną ilustracją potrzeby pośpiechu                     

w przyjmowaniu królestwa. Perły, choć są bardzo małe, uznawano za cenniejsze niż złoto. 

Tak jak poprzednia przypowieść, również ta pokazuje, że królestwo radykalnie zmienia 

kierunek ludzkiego życia. Ten, kto odkrywa królestwa i chce je zdobyć, z radością 

rezygnuje z rzeczy uznawanych przez siebie w przeszłości za cenne, tak jak kupiec, który 

znajduje bezcenną perłę i mądrze sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje ją. 

Postać kupca jest  

❖ obrazem pierwszych uczniów Jezusa, którzy porzucili wszystko, by za Nim pójść 

(4.20.22), oraz  

❖ zachętą dla nas, byśmy stawali królestwo nad wszystkim innym. 
 

[13, 47 - 50] 

Wyobraźcie sobie Jezusa opowiadającego przypowieść o sieci w domu nad Jeziorem 

Galilejskim, wokół którego kwitło rybołówstwo. 



Jezus mówi o "niewodzie", czyli sieci, która jest ciągnięta przez dwie łodzie lub którą 

wrzuca się w morze i przyciąga do brzegu za pomocą lin. Taka sieć zbiera wszystkie ryby, 

zarówno te uznawane za jadalne, jak i niejadalne. Rybacy segregują te ryby na brzegu. 

Sięgając do tych obrazów z codziennego życia miejscowych rybaków, Jezus korzystał  

z bardzo wymownej pomocy wizualnej, w postaci prawdziwych rybaków, którzy ciągnęli 

swe sieci i segregowali ryby, w trakcie gdy On mówił. 

Tak jak przypowieść o chwaście i zbożu, obraz sieci jest wykorzystany do wyjaśnienia 

faktu współistnienia dobra i zła w tym świecie i do opisania ostatecznego oddzielenia 

sprawiedliwych od złych przy końcu świata (zob. komentarz do 13,36-43). 

 

[13, 51- 53]    

Kończąc swą mowę, Jezus pyta uczniów, czy zrozumieli wszystko, odnosząc się do 

przypowieści, jakie w tym dniu opowiedział. Ich twierdząca odpowiedź jest znacząca. 

Rozumienie przypowieści było dokładnie tym, co - jak mówił Jezus - nie zostanie 

dane tłumom (13,13-15). Lecz prawdziwe słuchanie słowa i rozumienie go jest główną 

cechą ziarna, które pada na dobrą glebę i przynosi owoc (13,23). 

Choć uczniowie wciąż muszą się wiele nauczyć, rozumieją przynajmniej tajemnice 

królestwa, co odróżnia ich od tłumów (13,10-17) i sprawi, że ich misja będzie owocna 

(13,23). 

 

Jezus mówi, że uczniowie są jak uczony w Piśmie - ktoś wyszkolony do 

interpretowania Prawa. 

Według Księgi Syracha prawdziwy uczony w Piśmie "wnika w tajniki przypowieści"  

i "zajmuje się [ich] zagadkami" (Syr 39,2-3).  

Inaczej niż uczeni w Piśmie związani z faryzeuszami, którzy przeciwstawiają się 

Chrystusowi (12,38), uczniowie Jezusa rozumieją przypowieści. Tworzą oni grono 

nowych uczonych w Piśmie, ponieważ są uczniami królestwa niebieskiego. 

 

Jezus mówi też, że uczniowie są jak ojciec rodziny, które ze swego skarbca 

wydobywa rzeczy nowe i stare.  

Będąc ludźmi rozumiejącymi tajemnice królestwa, widzą, w jaki sposób działalność 

Chrystusa ("nowe") wypełnia hebrajskie Pisma ("stare") i doprowadza Boży plan 

zbawienia do punktu kulminacyjnego. 

Dlatego uczniowie są o wiele lepszymi komentatorami Pisma - a zatem i lepszymi 

uczonymi w Piśmie - niż sprzymierzeni z faryzeuszami uczeni w Piśmie, którzy odrzucili 

Jezusa (zob. 12,38). 



Gdy Jezus dokończył tych przypowieści: zwrot ten zaznacza koniec tej części 

Ewangelii, jako że Mateusz wykorzystuje tu typową dla siebie formułę określającą 

zakończenie danej mowy (7,28 - 29; 11.1). 

 

 

Odrzucony w swym mieście rodzinnym (Mt 13, 54 - 58) 

 

 

ST: Mt 2,23; 12,46; 27,56 II Mk 6,1-6; Łk 4,16 - 30 

KKK: boskie macierzyństwo Maryi, 495; Maryja zawsze dziewica, 500 

Lekcjonarz: św. Józefa Robotnika 

 

[13, 54 - 58] 

Mateusz rozpoczyna tu nowy odcinek narracyjny. 

Po opuszczeni Kafarnaum Jezus przybywa do swego miasta rodzinnego, Nazaretu, po 

raz pierwszy od uwięzienia Jana Chrzciciela (4,13). 

Naucza ludzi w synagodze, i są oni zdumieni. 

Choć Jezus już wcześniej zadziwiał swym nauczaniem (7,28), tym razem zdumienie to 

nie jest wyrazem podziwu, lecz podejrzliwości i gniewu. 

Ludzie w jego mieście rodzinnym są zdumieni w tym znaczeniu, że powątpiewają               

o Nim. Znają Jezusa i Jego rodzinę i nie mogą uwierzyć, że teraz jest wielkim prorokiem. 

Czy jego Matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon                   

i Juda? Jak On może być napełniony tą mądrością i cudami? (Na temat "braci" i "sióstr" 

zob. Tło biblijne: przy analizie Mt 12,38-50). 

Jezus dokonał w Nazarecie, kilku cudów, lecz w sumie niewielu, z powodu ich 

niedowiarstwa. Odmawia On sprawiania cudów po to, by przekonać swych przeciwników 

(zob. 12,38-39). 

Słowo określające tu "niedowiarstwo" dosłownie oznacza "brak wiary" i używane jest 

przez Mateusza tylko do opisania tych, którzy sprzeciwiają się Jezusowi i Go odrzucają. 

Gdy ze swą wiarą zmagają się apostołowie, zostają nazwani "ludźmi małej wiary" 

(6,30), podczas gdy ludzie z rodzinnego miasta Jezusa są otwarcie niewierzący, 

powątpiewają o Nim i odrzucają Go. 

 

 

 



I czytanie :  1 Krl 3, 5.7–12 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co 

mam ci dać.  

Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, 

mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest 

pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, 

z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku 

do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten 

lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu 

powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o 

bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o 

umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce 

mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. 
 

 

 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢   Quodvultdeus1 
 

Mądrość Salomona 

 

W początkach panowania Salomona Pan ukazał mu się we śnie i powiedział:  

„Proś o to, co chcesz, aby ci dać" (1 Krl 3, 5). Król nie prosił o nic innego jak tylko              

o mądrość. Prosił więc o Chrystusa, bo „Chrystus jest Mocą Bożą i Mądrością Bożą”               

(1 Kor 1, 24).  

„Daj zatem Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia i rządzenia Twoim 

ludem” (1 Krl 3, 9). Ta prośba spodobała się Panu.  

Aby dar mądrości udzielony Salomonowi ukazać całemu ludowi, przed królem stanęły 

dwie kobiety (1 Krl 3, 16–26 – cały epizod): mieszkały razem w jednej izbie i w tym 

samym czasie wydały na świat chłopców. Jedna z nich w czasie snu udusiła swoje 

dziecko: wtedy martwe dziecko położyła przy swojej towarzyszce i wzięła dziecko 

tamtej, które było żywe. Kiedy sen wypełnił swoje nocne obowiązki, a jasno wschodzące 

słońce przywróciło jasność spojrzeniom i znikło całe odrętwienie, kobieta, której zabrano 

żywe dziecko, wierząc, że ma przy piersi własne, spojrzała na martwe i ... poznała, że nie 

jest to jej syn.  

 
1 Quodvultdeus (+ 453). Pisarz łaciński. Pochodzący z Afryki diakon, a następnie biskup 

Kartaginy i przyjaciel św. Augustyna, autor kilku traktatów i homilii. W Księdze obietnic 

pokazuje, jak wypełniły się figury i proroctwa ST 



Dlatego żąda od złodziejki żywego dziecka, ale tamta odmawia ostro, by obronić to, 

co zabrała: z powodu owego sporu kłócąc się, stają razem przed królem. Ponieważ nie 

można było wykazać, która z kobiet była matką żywego chłopczyka, Mądrość przyznana 

królowi – Chrystus – rozkazała przynieść miecz, nie po to jednak, aby uderzyć nim 

dziecko, ale by odkryć wnętrzności matki rodzącej po raz drugi.  

„Rozetnijcie – rzekł król swoim sługom – to żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę 

jednej a połowę drugiej” .  

Prawdziwa matka chce tylko, aby dziecko żyło: odstępuje więc swoją cześć 

przeciwniczce. Fałszywa matka żąda połowy, bo nie chce oddać dziecka prawdziwej 

matce. Tak pod naszym Królem Chrystusem są sądzone dusze heretyków.  

Gdy prawdziwa matka [Kościół] katolicki, ofiarowuje kłócącym się całe swoje żywe 

imię, oni chcą rozciąć je na dwie części i żądają swojej połowy.  

Jednak nasz Król, który przyszedł przynieść pokój na ziemię (Mt 10, 34), odrzuca 

podstępy heretyków i prawdziwej matce pragnącej życia przywraca stan życia.  

Bo – jak mówi Prorok – „Prosił ciebie o życie i Ty go obdarzyłeś nim” (Ps 20, 5).                

I samo dziecko, które nie zostało rozcięte – to syn prawdziwej Matki [Kościoła] 

katolickiego – chwali wyrok Niosącego Pokój Najwyższego Króla, Chrystusa Pana,                 

w słowach:  

„Niech żyje moja dusza i niech chwali Ciebie, niech mnie wspierają Twoje 

wyroki” (Ps 118, 175). 

 

➢   Św. Augustyn 
 

Prawda, dzięki której widzimy i posiadamy najwyższe dobro 

 

Widzę, że poglądy ludzkie na mądrość w postępowaniu i słowach są rozmaite.  

Zawodowym wojskowym wydaje się, że ich zajęcie jest mądre. Ci, którzy pogardzili 

zawodem wojskowym i zabiegają troskliwie około uprawy roli, chwalą raczej ten tryb 

życia i sądzą, że go mądrze obrali. 

Za mądrych mają się ludzie, którym wrodzony spryt podsuwa sposoby zdobycia 

pieniędzy. Inni znowu z lekceważeniem odrzucają to wszystko i podobne im doczesne 

doświadczenia i kierują cały zapał ku badaniu prawdy, żeby poznać siebie samych                    

i Boga; w tym widzą wielkie zadanie mądrości.  

Za mądrych uważają się także i ci, który nie chcą trawić czasu na tę cichą i spokojną 

kontemplację szukanej prawdy, lecz raczej biorą na siebie uciążliwe kłopoty i obowiązki, 

aby dopomóc bliźnim, kierując i zarządzając sprawami ludzkimi według zasad 

sprawiedliwości.  



Wreszcie są tacy, którzy łączą oba te sposoby życia i żyją częścią oddani kontemplacji 

prawdy, częścią pracy i doświadczeniu usług, które, jak sądzą, winni są społeczeństwu. 

Tacy są przekonani, że wszystkich przewyższyli w mądrości. Pomijam niezliczone 

odłamy szkól filozoficznych, każdy stawia swoich zwolenników poza innymi i twierdzi, 

że tylko oni są mądrzy...  

A czy nie sądzisz, że mądrość to nic innego niż prawda dzięki której widzimy                       

i posiadamy najwyższe dobro?...  

Każdy zaś, kto osiągnie i posiądzie najwyższe dobro, staje się szczęśliwy, a szczęścia 

pragną bezsprzecznie wszyscy. Jeśli więc na pewno chcemy szczęścia, chcemy też na 

pewno mądrości, bo nie ma szczęścia bez mądrości. Jedynym bowiem źródłem szczęścia 

jest najwyższe dobro, poznawane i posiadane dzięki tej prawdzie, którą nazywamy 

mądrością.  

 

 
 
 

Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 

 

33. CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z OŁÓWKIEM W RĘCE 

 

Nie lubię nieskazitelnie czystego egzemplarza Pisma Świętego. Ta czystość jest 

bowiem dowodem, że księga nie służy swojemu celowi, że stoi bezużytecznie na półce, że 

jest pustą dekoracją, martwym przedmiotem. Takie martwe Pismo Święte świadczy o 

martwocie swojego właściciela.  

Pismo Święte powinno być w miarę podniszczone, w miarę zabrudzone, w miarę 

postrzępione, ze śladami palców na rogach stronic, zapisane na marginesie drobnym 

pismem i upstrzone różnokolorowymi podkreśleniami, przypominającymi mosty 

przerzucone nad przepaściami. 

Każde takie podkreślenie i każda uwaga zapisana na marginesach księgi, na dole, u 

góry, po bokach, jest dowodem naszego przenikania w tekst i naszego z nim spoufalenia się, 

jest jakby podpisem stwierdzającym nasz współudział w zdarzeniach, dziejących się na jej 

kartach. Nie bójmy się notować na marginesie tej księgi naszych wzruszeń, które 

przeżywamy podczas jej czytania. Wystarczy notatka złożona z dwóch słów, z jednego 

słowa albo choćby tylko wykrzyknik, ów wymowny znak stwierdzający rosnącą 

temperaturę naszych uczuć.  



Nie bójmy się stawiać znaków zapytania przy tekście, którego nie rozumiemy.                         

I wreszcie nie bójmy się podkreślać ołówkiem albo ujmować w nawiasy tych fragmentów, 

do których, ze względu na ich piękno wewnętrzne i kształt myśli, pragniemy wielokrotnie 

powracać. W ten sposób z czasem powstać może mała, ale cenna antologia dla naszego 

prywatnego użytku, wybór ulubionych biblijnych utworów poetyckich i prozaicznych, do 

których w każdej chwili możemy sięgnąć bez długiego i żmudnego szukania. 

I oto nawet nie spostrzeżemy się, jak dzięki naszym podkreśleniom, nawiasom, 

umownym znakom, uwagom zapisywanym skrupulatnie na kartach Pisma Świętego stanie 

się ono dziennikiem naszej duszy, zaufanym powiernikiem, którego wtajemniczamy w 

najtrudniejsze związki łączące nas z Bogiem, ludźmi, ze światem. 

A gdy po lekturze zamkniemy egzemplarz Pisma Świętego, pobrużdżony naszymi 

uwagami, o stronicach nieco przybrudzonych od częstego kartkowania, chętnie wrócimy 

następnego dnia do jego czytania z ołówkiem w ręce, jak do ciekawej rozmowy z mądrym i 

oddanym przyjacielem, który ma nam wiele do powiedzenia zarówno o sobie, jak i o nas 

samych. I znowu, otworzywszy Pismo Święte, dalej ciągnąć będziemy przerwaną wczoraj 

rozmowę.   

 

LAMENT NIECZYTANEJ BIBLII 

 

Stoję na najwyższej półce twojej domowej biblioteki, wciśnięta między stare, pożółkłe, 

od wielu lat nietknięte tomy encyklopedii Orgelbranda, do których jestem podobna 

formatem i objętością. 

I tak stojąc od wielu lat niedostrzeżona, nieomal niewidzialna, spokojnie medytuję nad 

moim niewesołym losem.  

Tematem moich najczęstszych medytacji jest pytanie:  

Po co kupiłeś mnie, człowieku, po co zapłaciłeś za mnie trzysta złotych, po co dźwigałeś 

mnie w teczce przez miasto i po co mnie przyniosłeś do domu? Po co? 

Czy po to, aby przerzucić kilka moich stronic, przeczytać pobieżnie na chybił trafił 

kilka wybranych wersetów, spojrzeć na mnie z bogobojnym drżeniem i odstawić nabożnie 

na najgórniejszą półkę w księgozbiorze? 

Pamiętam, jak raz podczas przyjęcia w twoim domu, ktoś w towarzyskiej rozmowie 

błędnie zacytował słowa Chrystusa, ktoś inny je sprostował, a gdy wybuchła między 

rozmówcami sprzeczka, który z cytatów jest właściwy, jeden z adwersarzy prosił cię o 

przyniesienie Pisma Świętego. Podniosłeś głowę i spojrzałeś w moim kierunku. 



Pomyślałam z radością, że wreszcie wybiła moja godzina, że podejdziesz do półek,                   

i wspiąwszy się nieco na palcach, ujmiesz mnie za gruby grzbiet i wyciągniesz spomiędzy 

pożółkłych tomów encyklopedii Orgelbranda. 

Ale próżna była moja nadzieja. Twój wzrok obojętnie mnie minął, prześlizgnął się po 

mnie jak po niewidzialnym duchu, przez ułamek sekundy błąkał się po niższych półkach i - 

zatrzymał się bezradnie na twarzach twoich rozmówców: "Nie wiem, gdzie jest ...                       

Nie wiem, gdzie ją postawiłem ..." - rzekłeś. 

Był czas, gdy przypuszczałam, że nabyłeś mnie po to, by móc w razie potrzeby 

pochwalić się moją obecnością w twojej bibliotece. 

Teraz dowiodłeś swoją odpowiedzią, że nie miałeś zamiaru stosować wobec mnie 

snobistycznego nawyku, który mimo wszystko mógłby być częściowym wytłumaczeniem 

mojej egzystencji pod twoim dachem. 

Twoją odpowiedzią rozwiałeś jeszcze jedno moje złudzenie. Mie wiesz, gdzie jestem... 

Zapomniałeś, gdzie mnie postawiłeś ... Słowa te wypowiedziałeś obojętnie, bez niepokoju, 

który zazwyczaj towarzyszy myślom o przedmiotach zaginionych, zawieruszonych, 

zapodzianych. 

Z bólem zrozumiałam, że minęła mnie wielka szansa wyjścia z tego kraju wygnania, 

jakim jest dla mnie twój księgozbiór. Czy nigdy nie nastąpi mój exodus?  Czy nigdy już nie 

będę strażować na twoim nocnym stoliku, czy nigdy nie spocznę na twoim biurku, przy 

którym pracujesz, albo na twoim stole, na którym krajesz chleb? 

Więc:  Po co kupiłeś mnie, człowieku, po co zapłaciłeś za mnie trzysta złotych, po co 

dźwigałeś mnie w teczce przez miasto i po co mnie przyniosłeś do domu? Po co? 

A potem zdarzyło się coś, co wzbudziło we mnie znowu nadzieję na moje rychłe 

wyzwolenie z zapomnienia, na które mnie lekkomyślnie skazałeś. Twoje jedyne dziecko 

zachorowało. 

Wzywałeś lekarzy, sławnych profesorów. Nic nie pomogły lekarstwa i zabiegi. Dziecko 

twoje umarło, a ty pogrążony w bólu i rozpaczy siedziałeś w swoim gabinecie, w fotelu. 

Przy zapuszczonych zasłonach i nieruchomym wzrokiem patrzałeś w mrok zalegający 

pokój. 

Nie mogłeś zrozumieć sensu śmierci twojego dziecka, począłeś wątpić o sensie 

własnego życia, nie umiałeś dociec, dlaczego cierpi niewinne dziecko, a grzesznik żyje i 

bezkarnie tuczy się krzywdą bliźniego, dlaczego bezlitosny los na ślepo w człowieka 

uderza. 

 



I wtedy serce we mnie gwałtownie zabiło, bo pomyślałam, że właśnie teraz nadeszła 

chwila, gdy wstaniesz z fotela, zapalisz światło elektryczne i zaczniesz mnie szukać, 

pospiesznie szukać, gorączkowym spojrzeniem biec będziesz po ozdobnych grzbietach 

książek, i wreszcie po tylu, tylu latach znajdziesz mnie wciśniętą między tomy starej 

encyklopedii, strząśniesz ze mnie siwy pył, otworzysz i wyczytasz w moich wersetach 

słowa pociechy o życiu, śmierci i nieśmiertelności. 

I znowu się rozczarowałam. I znowu przeżyłam jeszcze jedno złudzenie. Ostatnie.                

Nie wstałeś z fotela i nie zaświeciłeś światła elektrycznego. Siedziałeś bez ruchu, pogrążony 

w rozpaczy z niezliczonymi zapytaniami na ustach, które nie umiały ci udzielić odpowiedzi. 

Więc, Po co kupiłeś mnie, człowieku, po co zapłaciłeś za mnie trzysta złotych, po co 

dźwigałeś mnie w teczce przez miasto i po co mnie przyniosłeś do domu? Po co? 

A potem umarła twoja żona, a ty ugiąłeś się pod nowym ciosem, stałeś się niedołężnym 

starcem, przestałeś wychodzić na miasto i tylko przechadzałeś się po pustym mieszkaniu, od 

czasu do czasu przystawałeś w oknie, patrzałeś na ulicę, na spieszących przechodniów, nie 

rozumiejąc, po co oni żyją, po co sam jeszcze żyjesz i po co istnieje świat. 

I pewnego dnia umarłeś. 

Szybko zjawili się spadkobiercy i likwidując mieszkanie, kiwali smutnie głowami nad 

twoim doczesnym majątkiem.  

Jeden znalazł mnie wśród książek zrzuconych bezładnie na podłogę. Schylił się, 

podniósł mnie i obejrzał, otrzepał mnie z grubej warstwy pyłu i rzekł drżącym od tkliwego 

wzruszenia głosem do stojącego obok młodzieńca:  

"Widzisz? Twój stryj nieboszczyk, Panie świeć nad jego duszą, był pobożnym 

człowiekiem. Miał Biblię. Weź sobie z niego przykład". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Przypowieści"                                                                          

 

- rozdział 12   książki Jamesa Martina "Jezus" 

 
Oto historia obejmująca kilka dziesięcioleci. Pokazuje, jak dużo czasu ludzie                       

(w tym ja) potrzebują, by zrozumieć Ewangelię. 

 

Pierwszy rozdział rozegrał się, kiedy przebywałem w jezuickim nowicjacie. 

Dwadzieścia pięć lat temu, w pierwszym miesiącu nowicjatu, przeczytałem o miejscu 

zwanym Zatoką Przypowieści. I choć nie przypominam sobie, co to była za książka, 

pamiętam wrażenie, jakie na mnie wywarła. 

W Ewangelii według św. Łukasza Jezus czuje się tak osaczony przez tłumy, że 

wchodzi na pokład łodzi i prosi Piotra, by odbił od brzegu, a wówczas On sam będzie 

mógł nauczać z łodzi (Łk 5, 1-3). Również w Ewangeliach według św. Marka i według św. 

Mateusza znajdziemy relacje o Jezusie głoszącym kazania z łodzi. (Mk 4, 1-9; Mt 13, 1-9). 

W Galilei, jak pisał autor tamtej książki, wciąż istnieje miejsce znane jako Zatoka 

Przypowieści, gdzie najprawdopodobniej to się działo. Nieopodal brzegu znajduje się 

naturalnie powstały amfiteatr, w którym ludzie mogli wygodnie usiąść i słuchać Jezusa. 

Co więcej, wyjątkowa akustyka tego placu sprawiała, że słowa z łatwością docierały do 

uszu tłumów. 

Ta myśl, że ludzie są w stanie dokładnie zidentyfikować miejsce, w którym 

rozgrywała się konkretna sytuacja znana z Biblii, urzekła mnie. Pamiętam, jak 

pomyślałem: "Super!".  

Jednak wyjaśnienie zbiło mnie z tropu. Po co Jezus, chcąc mówić do tłumu, miałby 

wchodzić na łódź? (Wyobraziłem sobie cieślę stojącego na łodzi, chwiejącego się                   

i wpadającego do łodzi). Dlaczego nie miałby stać na brzegu?  

Z powodu tej osobliwości historia o Zatoce Przypowieści utkwiła mi w pamięci. 

 

Drugi rozdział mojej historii: Kilka lat później przebywałem na wakacjach w domu 

jezuitów niedaleko Bostonu, w miejscowości położonej nad zatoką Oceanu Atlantyckiego.  

Po śniadaniu kilku jezuitów siadało zwykle na szerokim trawniku z widokiem na port       

i spędzało leniwy poranek na czytaniu książek i pogaduchach. 

Pewnego ranka usłyszeliśmy w porcie hałas - zamieszanie wywołane przez niesforne 

dzieciaki ze szkółki żeglarskiej. Odległość między nami a grupą maleńkich żaglówek 

wynosiła jakieś półtora kilometra.  

Ku mojemu zaskoczeniu, rejestrowaliśmy dźwięki rozmowy (albo raczej wycia) 

dzieciaków tak dobrze, jakby znajdowały się kilka metrów od nas.  



"Nie wiem, jak ustawić ster!". "Mój żagiel nie działa!". Dało się też słyszeć 

umęczoną instruktorkę pouczającą dzieci: "Nie rób to w ten sposób!". 

Powiedziałem, że to niesamowite, iż tak doskonale docierają do nas ich głosy. 

- Cóż ... Dźwięk bardzo dobrze niesie się po wodzie. Pamiętasz tę historię o Jezusie 

nauczającym z łodzi, prawda? Między innymi z tego powodu tak postąpił. 

prawdopodobnie tłumom było łatwiej Go usłyszeć - powiedział pewien starszy jezuita. 
 

Zachwyciło mnie jego zwykłe spostrzeżenie. Przypomniało mi o tym, że coś, czego 

możemy nie "łapać" w Ewangeliach, często okazuje się mieć życiowe wyjaśnienie, biorące 

pod uwagę kontekst sytuacyjny. Być może z powodu poczucia wtajemniczenia w pewien 

rodzaj sekretu, odnowiłem w sobie pragnienie pogłębienia wiedzy o tej historii                              

i o Ewangeliach. 

 

I jeszcze rozdział trzeci: Jakieś dziesięć lat po moim spotkaniu z hałaśliwą szkółką 

żeglarską przybyliśmy z George'em do Jerozolimy. 

Pierwszego wieczoru przy kolacji ojciec Doan, jezuita i przełożony Papieskiego 

Instytutu Biblijnego, pyta mnie, co najbardziej chcielibyśmy zobaczyć. 

- Pierwsze miejsce, które chcę zobaczyć - mówię - to Zatoka Przypowieści. 

- Zatoka czego? - odpowiada Doan, jezuita od lat mieszkający w Ziemi Świętej. - 

Nigdy o tym nie słyszałem. 

Pomyślałem: Okej, może akurat o tym miejscu nie słyszał. 

George spojrzał z powątpiewaniem. 

 

Kilka dni później odbyliśmy czterogodzinną podróż do Galilei, do franciszkańskiego 

domu pielgrzyma na Górze Błogosławieństw. Kiedy rozgościliśmy się w naszych 

pokojach, siostra Telesfora zapytała: 

- A więc, co ojcowie najbardziej chcieliby zobaczyć? 

- Zatokę Przypowieści! - powiedziałem. 

- Zatokę czego? 

Kiedy ją opisałem, siostra Telesfora potrząsnęła głową i zmarszczyła brew, jakbym 

został przez kogoś wprowadzony w błąd. Albo jakbym był obłąkany. A warto wiedzieć, ze 

siostra Telesfora nie jest zwyczajną zakonnicą - uczy nowotestamentowej greki, więc 

zapewne wiedziałaby o istnieniu tego miejsca. 

George przewrócił oczami, a później powiedział: 

- To wyglądało tak, jakbyś na Biegunie Północnym pytał o warsztat Świętego 

Mikołaja. 

Kilka godzin później dotarliśmy do miejscowości Tabgha, która według tradycji była 

miejscem cudownego rozmnożenia chleba i ryb, i krótko się tam pomodliśmy. Potem,                

w sklepie z pamiątkami, zauważyłem mnicha benedyktyńskiego. Zdobyłem się na odwagę. 



- Czy wie ojciec, gdzie jest Zatoka Przypowieści? - zapytałem. Spodziewałem się 

usłyszeć: "Zatoka czego?". 

Zamiast tego odpowiedział mi z ciężkim, niemieckim akcentem. 

- Ja, ja! Zatuka Pszypowieszczy! - mówił łamanym angielskim, więc zawołałem 

George'a, który zna niemiecki. To barzo blizko stond - powiedział zakonnik. Sięgnął po 

małą mapkę leżącą obok kasy i nagryzmolił jakieś wskazówki. Dalej mówił już po 

niemiecku, a George tłumaczył. 

- Idźcie prosto wzdłuż drogi i zobaczycie ... przejście między krzakami. Następnie 

zejdźcie w dół i zobaczycie ... 

George przerwał, spojrzał na zakonnika, spojrzał na mnie i poprosił zakonnika                       

o powtórzenie słowa. 

- Wydaje mi się, że kazał nam iść za kamieniami pomalowanymi na ... fioletowo? - 

powiedział George zrzędliwie. 

- Ja, ja! - powiedział podekscytowany. - Fi - jo - letowa, fi - jo - letowa fahhhba na 

kamieniach. 

Tak oto w piekącym słońcu (musiało być jakieś 40 stopni) maszerowaliśmy                            

z  George' m zgodnie ze wskazówkami zaznaczonymi na mapie i , jak można było się 

spodziewać, omal nie potknęliśmy się o głazy oznaczone fioletowymi pasami. 

- Fi - jo - letowe - powiedział George sucho. Kiedy wchodziliśmy dalej w wyschniętą 

trawę, góralki (gryzonie wielkości wiewiórek) przemykały nam między stopami i śmigały 

po niskich drzewach. 

Nagle (euthys!) grunt gwałtownie się obniżył i znaleźliśmy się na krawędzi 

naturalnego amfiteatru. Ludzie prawdopodobnie stali tutaj i słuchali Jezusa nauczającego                          

z łodzi. Lub, jak często mówi się w Ziemi Świętej,  

"Jeśli nie zdarzyło się to tutaj, to zdarzyło się kilkaset metrów stąd".  

 

Kiedy wpatrywałem się w niebieskozieloną wodę skrzącą się w słońcu, bez trudu 

wyobraziłem sobie Jezusa siedzącego w łodzi tylko kilka metrów od miejsca, w którym 

staliśmy. Nie mogłem przestać się uśmiechać, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, co 

znaleźliśmy. 

- Zatuka Pszypowieszczy! - powiedział George.  

 

Następnie zobaczyłem coś, co zadziwiło mnie jeszcze bardziej.  

 

Dookoła nas były różne rodzaje podłoża -  

➢ skaliste, 

➢ żyzne,  

➢ kamieniste,  

➢ a nawet ogromny krzew cierniowy. 

 



Czyż nie brzmi to znajomo? 

W przypowieści o siewcy Jezus przedstawia historię rolnika, który wychodzi siać, a 

jego ziarna spadają w różne miejsca. Według wszystkich synoptyków przypowieść ta 

obrazuje (między innymi) sposób, w jaki odbierany jest przekaz Jezusa za Jego czasów                   

i współcześnie.  

Nawet sam Jezus obszernie wyjaśnia przypowieść (...). (por. Mt 13, 18-23) 

 

Kiedy tak stałem w skwarze, byłem zszokowany widokiem skał, ostów i żyznej ziemi. 

Nikt przecież nie wysiał tam ostu czy krzewów cierniowych, nie nawiózł górnej warstwy 

gleby i nie poukładał kamieni, aby miejsce wyglądało jak za czasów Jezusa, jakbyśmy byli 

w parku tematycznym o nazwie Kraina Jezusa. To wszystko po prostu tam było. 

Zaświtało mi w głowie, że kiedy Jezus odwoływał się do elementów przyrody, aby 

przekazać swoją wiadomość - ziaren, skał, ptaków, chmur, wody - mógł nie mówić 

ogólnikami, ale opowiadał o rzeczach, które znajdowały się właśnie tam.  

 

Nie "Pomyśl o skalistej ziemi", ale "Spójrz na skalistą ziemię". 

Nie "Ci ludzie są jak ciernie", ale Ci ludzie są jak tamte ciernie". 

 

To ugruntowało Ewangelię - i Jezusa - w sposób, jaki nigdy wcześniej nie przyszedł 

mi do głowy. Zacząłem więcej myśleć o tym, jak Jezus odwoływał się do przyrody                       

w swoich przypowieściach. 

 

Pamiętam jeszcze inny komentarz dotyczący tego właśnie fragmentu.  
 

Przypowieść o siewcy może odnosić się nie tylko do osób, które są otwarte lub 

zamknięte na przyjmowanie przekazu Ewangelii. Może wskazywać także na części nas 

samych, które są otwarte lub zamknięte.  

Czy możesz spojrzeć na siebie jako na pole i rozważyć, które partie są żyzne, które 

skaliste, a które zarośnięte chwastami? 
 

Na przykład,  

 

❖ w którym miejscu swojego życia jesteś otwarty na słowo Boga? Być może jesteś            

w stanie z łatwością odnaleźć Boga w swojej rodzinie. Być może to ona jest twoją 

dobrą ziemią. 

❖ Gdzie jest twój skalisty grunt? Może jesteś pełen współczucia w domu, ale w pracy 

już mniej, bo tam uparcie żywisz do kogoś urazę. Ten aspekt twojego życia może być 

bezowocny, a słowo Boga nie jest w stanie przeniknąć ziemi twojej duszy. 

❖ Jaka część twojego życia jest zarośnięta chwastami? Możliwe, że chcesz iść za 

Bogiem, ale masz obsesję na punkcie bogactwa, które dławi owocny wzrost, jakiego 

pragnie dla ciebie Bóg. 



 

Podążmy za tą metaforą:  

Bóg może chcieć usunąć kilka kamieni i wyrwać trochę chwastów, aby oczyścić 

przestrzeń dla swojego słowa, które ma się zakorzenić. To może być przyjaciel, który 

uświadamia ci twoje egoistyczne zachowanie; nagłe zdanie sobie sprawy z własnego 

uporu; albo czas cierpienia, który otwiera cię na Boga w nowy sposób. Bóg orze, dociera 

do pokładów dobrej ziemi, w której Jego słowo może zostać zasiane, zapuścić korzenie, 

wzrastać i kwitnąć. 
 

Zwracając twarz w kierunku Jeziora galilejskiego, myślałem o ludziach, którzy                   

w czasach Jezusa siedzieli tam, gdzie właśnie stałem. Nad czym się zastanawiali, kiedy po 

raz pierwszy słuchali przypowieści? Uświadomiłem sobie, jak bardzo jestem rad, że 

posłuchałem Drewa i przyjechałem do Ziemi Świętej. Wszystko to rozważałem, stojąc nad 

Zatoką Przypowieści. 
 

Pomyślałem również o C.H. Doddzie. 
 

Na zajęciach z wprowadzenia do Nowego Testamentu ojciec Harrington rozpoczął 

naszą dyskusję o przypowieściach od przytoczenia definicji autorstwa biblisty                                  

C. H. Dodda, która okazała się godna zapamiętania ze względu na swoją precyzję.  
 

 

W książce Przypowieści o Królestwie Dodd pisze, iż  
 

przypowieść jest "metaforą lub porównaniem zaczerpniętym z natury lub życia 

powszedniego, frapującym słuchacza swym żywym bądź dziwnym charakterem                            

i pozostawiającym umysł w dostatecznej niepewności co do swego ścisłego zastosowania, 

by stać się zaczynem żywej myśli". 

Greckie paraballo oznacza "położyć jedną rzecz obok drugiej". Jak zauważa 

Harrington, "przypowieść jest rodzajem analogii, która stara się rzucić światło na jakąś 

rzeczywistość poprzez odwołanie jej do czegoś lepiej znanego". 
 

Złożona rzeczywistość królestwa Bożego, motywu przewodniego nauczania Jezusa, 

zostaje wyjaśniona przez coś tak prostego i znajomego jak ziarnko gorczycy. Jezus 

korzystał jednak z tego fortelu twórczo, snując przypowieści na różnorakie sposoby. 

Niektóre są zawiłymi historiami z kilkoma bohaterami. "Pewien człowiek miał dwóch 

synów" - tak rozpoczyna się przypowieść o synu marnotrawnym. Inne streszczają się                 

w metaforach: "Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy". 
 

Przypowieści są poetyckimi wyjaśnieniami pojęć duchowych, które nie sposób w pełni 

zrozumieć. Królestwo Boże jest zbyt obfite, by mogła je objąć jakakolwiek definicja, 

nieważne jak teologicznie ścisła. Prawdziwego przebaczenia nie da się wytłumaczyć                 

w kilku słowach, nieważne jak dobrze dobranych. sztywna definicja może zamknąć umysł, 

zaś opowieść raczej rozbudza wyobraźnię.  



Jezus dostrzegł dobro płynące z przypowieści o pasterzu poszukującym zagubionej 

owcy i z tego, że pozwolił swoim słuchaczom, by "wydobyli" z niej dla siebie ukryte 

znaczenie.  

Gdy ludzie samodzielnie odnajdują znaczenie historii i odkrywają prawdę dla 

siebie, łatwiej im uczynić przekaz swoim. 

 

 Przypowieści są nieskończenie bogate, a talent Jezusa do posługiwania się 

obrazami jest niedościgniony.  

 

W ramach eksperymentu spróbuj wymyślić własną przypowieść, a przekonasz się, jak 

trudno jest stworzyć taką, która byłaby krótka, świeża, zapadająca w pamięć, przystępna                

i posiadająca na tyle otwarte zakończenie, by pozwoliła słuchaczowi wejść głębiej                      

w tajemnicę królestwa Bożego. 

Ale jest też coś więcej. Przypowieści, jak pisze N. T. Wright, są nie tylko 

informacjami o królestwie Bożym, ale "środkami powołania go do życia". 
 

 Częste korzystanie z przypowieści miało ożywić Boże panowanie, nie tylko dlatego, 

że przypowieści dawały ludziom do myślenia, ale i przez to, że zapraszały ich do życia              

w nowym świecie, który właśnie powstaje. 

 

Wiele przypowieści jest sprzecznych z oczekiwaniami publiki i przez to 

wywrotowych.  
 

W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie człowiek pochodzący ze 

znienawidzonej grupy etnicznej w ostatecznym rozrachunku zostaje ukazany Żydom jako 

porządny gość, który troszczy się o nieznajomego. W ten sposób Jezus zmusił swoich 

słuchaczy - delikatnie, poprze historie i obrazy - by swoje uprzedzenia wobec innych 

zestawili ze swymi przekonaniami na temat Boga.  
 

Jak pisze protestancki teolog Walter Brueggemann, "Tym, co porusza głębokie 

obszary naszego życia - obszary sprzeciwu i akceptacji dotknąć mogą jedynie historie, 

obrazy, metafory i wyrażenia, które nakreślają świat inaczej - wyłączają nasz strach           

i cierpienie". 
 

Jezus wszystko to ujął w formę przypowieści - albo z Bożego natchnienia, albo na 

podstawie ludzkiego doświadczenia życia wśród lokalnej społeczności i wiedzy o tym, jak 

z nią rozmawiać.  
 

Zresztą, gdyby Jezus dawał zawiłe wykłady filozoficzne swoim słuchaczom, 

wywodzącym się głównie spośród prostych rolników, nie zrozumieliby Go.  



Gdyby przez godzinę wyjaśniał złożoną koncepcję teologiczną rolnikom 

niepokojącym się o swoje uprawy, po prostu by odeszli. O wiele lepiej porwać ich 

prowokującą opowieścią lub intrygującą metaforą. 
 

Albo odwołać się do tego, co dzieje się tu i teraz, a co może rzucać światło na 

królestwo Boże.  

Jak zauważa Jonathan Reed, pobliska budowa Seforis i Tyberiady - miast 

przeznaczonych dla ludzi o wiele bogatszych niż mieszkańcy Kafarnaum czy innych 

mniejszych miejscowości - mogła dać tym ludziom większą świadomość nierówności 

majątkowej. 

Opowieści Jezusa o bogatych i biednych miałyby sens i bez tego, jednak istnienie 

owych miast, wzniesionych przez Heroda Antypasa, dodawało im charakteru. 

 

Archeolodzy odkryli, że domy w Seforis były urządzone znacznie dostatniej niż 

mieszkania w Kafarnaum czy Nazarecie. W bogatszych miejscowościach dachy kryto 

dachówką, wnętrza zdobiono freskami, a czasem i mozaikami. Budowa Tyberiady                        

i Seforis, jak pisze Reed, dla ludzi żyjących w biedniejszych okolicach oznaczała 

"zaakcentowanie rozwarstwienia społecznego".  

Słuchacze Jezusa mogli więc słuchać przypowieści z Ewangelii według św. Łukasza             

o bogaczu żyjącym w dostatku i biedaku umierającym z głodu pod bramą i myśleć sobie: 

Tak, dokładnie tak jak w Tyberiadzie i Seforis. 
 

W zasadzie Jezus wykorzystuje przedmioty lub zwierzęta (skały, ptaki, ziarna) oraz 

postaci ludzkie (rolnik, kobieta zamiatająca mieszkanie, syn, który trwoni majątek), które 

dla każdego stanowią część codziennego życia. Jak pisze J. R. Donahue SJ, badacz 

Nowego Testamentu, 
 

 "Przypowieści przynoszą taki wachlarz obrazów, że codzienny świat wiejskich 

obszarów Palestyny I wieku ożywa, wiernie ukazując kultury starożytne". 
 

Można niemal zobaczyć ludzi potakujących głowami, kiedy Jezus snuje przyziemne 

opowieści o osobach, miejscach i sytuacjach, które są im dobrze znane. Jednym z wyzwań 

dla współczesnego czytelnika jest więc zdobycie jak najszerszej wiedzy o tamtych 

czasach, aby lepiej zrozumieć tamte cudowne historie i metafory.  

 

Według G. Lohfinka, przypowieści Jezusa zdradzają "głęboką miłość do 

rzeczywistości". Kolejny powód, aby zacząć poznawać rzeczywistość historyczną 

świata, do którego należał Jezus. (...) 

 

 


