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12 lipca  2020    Mt 13, 1-23 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło 

Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu.  

 I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać.   
 

1. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je  

2. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet 

powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły 

się i uschły, bo nie miały korzenia.  

3. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je.  

4. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 

sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.  

Kto ma uszy, niechaj słucha!  

Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do 

nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im 

zaś nie dano.  Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, 

temu zabiorą również to, co ma.  

Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą                         

i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich 

przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a 

nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe 

zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie 

rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.  
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    Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, 

powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy 

patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.  

Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy!  

 Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły                        

i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane 

na drodze.  

Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością 

je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub 

prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.   

Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda 

bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.  

Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je.              

On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny 

trzydziestokrotny. 
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Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? (Mt 13, 1 - 23) 
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[13, 1-3] 

Owego dnia: Jezus opowiada te osiem przypowieści tego samego dnia, w którym starł 

się z faryzeuszami (12,22-25). Wyszedł z domu - co prawdopodobnie odnosi się do domu 

Piotra w Kafarnaum, który Jezus obrał sobie za mieszkanie (zob. komentarz do 8,14).  

Usiadł nad Jeziorem Galilejskim, przyjmując pozycję właściwą dla mającego nauczać 

rabbiego (zob. 5,1). Ponieważ tłum na brzegu był bardzo duży, Jezus wszedł do łodzi i 

nauczał w oddaleniu od brzegu, skąd mógł być widziany i słyszany przez wszystkich. 

 

Lecz w Jezusowej metodzie nauczania następuje dramatyczna zmiana:  

mówił im wiele w przypowieściach. 

To pierwszy raz, gdy Mateusz używa konkretnie słowa "przypowieści" na opisanie 

nauczania Jezusa. Choć Jezus już wcześniej, zwracając się do tłumów, posługiwał się 

niekiedy przypowieściami1, teraz nagle mówi "wiele" w przypowieściach, przedstawiając 

ich kilka na raz, jedna po drugiej. 

To przejście od nauczania tłumów w zasadniczo przystępny sposób (Mt 5-7) do 

położenia nacisku na przypowieści (Mt 13) jest zaskakujące dla samych uczniów Jezusa, 

którzy pytają: "Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?" (13,10). 

[12, 4-9]   Na temat tych wersetów zob. niżej. 

[12, 10-13] 

U starożytnych Żydów przypowieść była enigmatycznym powiedzeniem lub 

opowieścią, mającymi pobudzać do myślenia. 

Niekiedy używano przypowieści w celu przekazania wiadomości o Bożym sądzie 

czekającym zdeprawowanych Izraelitów za ich grzechy (zob. 2 Sm 12,1-10; Iz 5,1-7; Ez 

5,1-7; 19,2-14). 

Jak zobaczymy, Jezusowe przypowieści z trzynastego rozdziału Ewangelii Mateusza 

podejmują kwestię obojętności wielu w Izraelu względem Jego działalności (Mt 11) oraz 

opozycji ze strony faryzeuszy, którzy planują Jego śmierć (Mt 12). 
 

Gdy Jezus zostaje zapytany o cel nauczania w przypowieściach, mówi uczniom: wam 

dano poznać tajemnice2 królestwa niebieskiego3, lecz nie zostaną one przekazane tym, 

którzy nie będą Jego wyznawcami. 

 
1 Zob. 5,25-26;  9,12.15-17; 11,16-19; 12,29.43-45 
2 Greckie misteria 
3 "Tajemnice królestwa niebieskiego" to Boskie zamysły, które pozostają ukryte przed ludźmi, jeśli Bóg ich nie objawi. 
Greckie słowo oznaczające "tajemnice" pojawia się w ewangeliach tylko tutaj i w paralelnych fragmentach (Mk 4,10-
12; Łk 8,10). Zob. Ef 1,9-10; Ap 10,7 



Ci, którzy są otwarci na nauczanie Chrystusa, poznają jeszcze więcej: kto ma, temu 

będzie dodane. 

Lecz ci, których serca są zamknięte, nie będą w stanie przeniknąć tajemnic królestwa: 

kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. 

 

W puencie (w.13) Jezus streszcza powód, dla którego teraz naucza w przypowieściach. 

Wielu spośród Izraela odmówiło przyjęcia Jego przesłania: patrząc, nie widzą,                           

i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. 

Za pomocą formuły wypełnienia Jezus nawiązuje do Iz 6,9-10, tekstu opowiadającego o 

proroku posłanym przez Boga, aby wzywał lud do nawrócenia, ale zarazem 

przewidującego, że tylko niewielu weźmie sobie do serca jego przesłanie. 

Jezus, tak jak Izajasz, wzywa lud Boży do nawrócenia, ale wielu spośród Izraela na to 

wezwanie nie odpowie. 

 

 Tło biblijne:  Przypowieści 

  

Przypowieści to rozbudowane metafory (extended metaphors) czy porównania, które 

często rozrastają się w krótkie narracje wykorzystywane w nauczaniu4.  

Greckie słowo na określenie przypowieści (parabole) oznacza zasadniczo "zestawianie 

obok siebie"; pojęcie to używane jest w Piśmie na określenie różnorodnych form 

literackich, takich jak powiedzenia, zagadki, przysłowia czy opowiadania, które są 

ilustracją pewnej prawdy i odwołują się do sytuacji z życia. 

W greckim tłumaczeniu Starego Testamentu słowo parabole często jest 

wykorzystywane do oddania hebrajskiego słowa mashal, odnoszącego się do 

zagadkowych twierdzeń mających pobudzać do myślenia. Mashal, czyli przypowieść, 

może mieć formę: 

❖ przysłowia (1 Sm 10,12; 1 Krl 5,12; Łk 4,23) 

❖ zagadki (Ps 49,5; Syr 47, 15; Mk 3,23) lub 

❖ alegorii (Ez 17,2; 24,3; Mt 13,33). 

Niektóre przypowieści są krótkie i przypominają przysłowia. Inne przyjmują formą 

narracyjną, która zaprasza słuchaczy, by weszli w daną opowieść i sami wydali sąd                

o opisanych w niej wydarzeniach i ludziach oraz która wymaga od nich, by wyciągnęli 

wnioski co do własnego życia. 

 

 
4 J.D. Crossan, Parables, w: Anchor Bible Dictionary, t.5 



Na przykład, po tym jak Dawid zabrał innemu człowiekowi żonę, prorok Natan 

doprowadził go do uznania niesprawiedliwości, jakiej się dopuścił, a to przez 

opowiedzenie mu historii o bogaczu, który ukradł biedakowi jedyną i ukochaną owieczkę 

(2 Sm 12,1-7). Po usłyszeniu tej przypowieści Dawid dowiedział się, że to on jest 

złoczyńcą z tej opowieści i się nawrócił. 

Przypowieści stanowią około jednej trzeciej nauczania Jezusa. 

Większość opisuje rozmaite reakcje ludzi na Jezusa i Jego przesłanie o królestwie, 

będąc dzięki temu przewodnikiem dla wiernych uczniów i ostrzeżeniem dla tych, którzy 

Jezusa odrzucają. 

Jezusowe przypowieści z trzynastego rozdziału Ewangelii Mateusza mają ukryć głębsze 

tajemnice królestwa przed tymi, którzy odrzucają Jego nauczanie, a zarazem dać uczniom 

otwartym na Jego przesłanie szansę na bycie wtajemniczonymi w te misteria (13, 10-13). 

 

 [13,14-17]  

W tym fragmencie słowa patrzyć i słuchać są kluczowe. Nie wystarczy fizycznie 

patrzeć i fizycznie usłyszeć słów Chrystusa. 

Trzeba za Nim podążyć. 

Wielu widzi Jego cuda i słyszy Jego nauczanie, ale i tak odmawia podążenia za Nim. 

W przeciwieństwie do tego, oczy i uszy uczniów Jezusa są szczęśliwe - słowo to 

nawiązuje do błogosławieństw pokazujących szczęśliwą sytuację, w jakiej znajdują się ci, 

co podążają za Jezusem.  

 

Uczniowie są  szczęśliwi, naprawdę bowiem widzą, słyszą i rozumieją. 

Z serca odpowiadają na przesłanie Chrystusa, podążają za Nim i otrzymują wyjaśnienia, 

które pozwalają im zrozumieć znaczenie przypowieści (13,18-23.36-43). 

 

 [13, 4-9.18-23] 

Pierwsza przypowieść Jezusa, znana jako przypowieść o siewcy (13,18), nawiązuje do 

obrazów znanych części starożytnych Żydów nie tylko dzięki rolniczym warunkom życia, 

lecz także dzięki ich Pismom. 

W Starym Testamencie Bóg był opisywany jako siewca: 

Iz 55,10-11: "Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie 

nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb 

dla jedzącego,  tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw 

nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.  " 



Jr 31,27-28: "Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zasieję dom Izraela i dom Judy 

nasieniem ludzi, nasieniem zwierząt. Tak samo jak czuwałem nad nimi, by wyrywać i obalać, 

burzyć, niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak samo będę nad nimi czuwał, by budować                    

i sadzić - wyrocznia Pana." 

Oz 2,25: " Rozsieję go po kraju, zlituję się nad Lo-Ruchamą, powiem do Lo-Ammi: Ludem moim 

jesteś, a on odpowie: Mój Boże!", 

Ziarno zaś wyobrażało Jego słowo, które wypełnia Jego zamiary, przynosząc obfity 

plon: 

Iz 55, 12-13: "O tak, z weselem wyjdziecie i w pokoju was przyprowadzą. Góry i pagórki przed 

wami podniosą radosne okrzyki, a wszystkie drzewa polne klaskać będą w dłonie. Zamiast cierni 

wyrosną cyprysy, zamiast pokrzyw wyrosną mirty. I będzie to Panu na chwałę, jako znak wieczysty, 

niezniszczalny!". 

 

W przypowieści siewcą jest teraz Jezus, a ziarnem Jego słowo - głoszona przezeń 

Ewangelia o królestwie. Rozmaite rodzaje gleby przedstawiają rozmaite reakcje na Jego 

działalność. 

Po pierwsze, niektórzy ludzie są całkowicie zamknięci na Chrystusa. Słyszą słowo, lecz 

nie rozumieją go. Opis ten odnosi się do faryzeuszy, którzy tak bardzo nie rozumieją 

Jezusa, że oskarżają Go o bycie sprzymierzeńcem diabła (9,34; 12,24). 

W zmianka o tych, którzy słyszą, a "nie rozumieją", dotyczy także miast, które były 

świadkami wielkich dzieł Chrystusa, lecz się nie nawróciły (11,20-24).  

Mieszkańcy tych miast oraz wszyscy inni, którzy nie dostrzegają znaczenia przesłania 

Jezusa, są jak ziarno posiana na drodze i zjedzone przez ptaki - te ostatnie są symbolem 

Złego, Szatana (zob. 2 Kor 4,4). 

 

Po drugie, niektórzy spośród Izraela od razu entuzjastycznie reagują na nauczanie 

Jezusa: przyjmują je natychmiast z radością. Jednak gdy doświadczają ucisku lub 

prześladowania, wówczas odstępują. 

To może odnosić się do tłumów, które początkowo pozytywnie reagują na Jezusa (7,28; 

9,33; 12,23), lecz których entuzjazm zniknie podczas Jego ostatnich dni w Jerozolimie5. 

Ludzie bez wytrwałości w czasie prób i prześladowań są jak ziarno padające na grunt 

skalisty i natychmiast wyrastające, które jednak usycha z braku korzenia wówczas, gdy 

spali je słońce. 

 

Po trzecie, niektórzy słyszą słowo, lecz troski doczesne i ułuda6 bogactwa zagłuszają 

słowo, tak że zostaje bezowocne. 

 
5 R.T. France, The Gospel of Matthew, s.520 



Opis ten nawiązuje do ostrzeżenia, jakie Jezus dał swym uczniom na temat trosk 

doczesnych (6,25-34). Odnosi się on też do problemu bogatego młodzieńca, który 

odchodzi od Jezusa ze względu na swe przywiązanie do licznych dóbr (19,16-22)7. 

Wszyscy podobni do niego niedoszli uczniowie są jak ziarno posiane między ciernie, 

wyrastające i zagłuszające je. 

 

Wreszcie, prawdziwi wyznawcy Chrystusa słuchają słowa i rozumieją je. 

To odnosi się do uczniów, którym dano "poznać tajemnice królestwa niebieskiego" 

(13,11); ci prawdziwie widzą i słyszą (13,16-17). Uczniowie zostaną wprost ukazani jako 

ci, którzy "rozumieją" nauczanie Chrystusa w przypowieściach (13,51). 

Jezus stwierdza, że są jak ziarno padające na ziemię żyzną.  

Ci wydają plon - co jest obrazem faktycznego wcielania w życie swej wierności Bogu 

(3,8.10; 7,17-20; 12,33). 

Choć wielu nie odpowiada na wezwanie Jezusa, ci, którzy tak uczynią, przyniosą obfite 

żniwo: stokrotne, sześćdziesięciokrotne, trzydziestokrotne. 

 

I czytanie :  Iz 55, 10-11 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, 

dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż 

wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego,  tak  

słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do 

Mnie bezowocne, 

zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego 

posłannictwa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
6 Dosłownie "oszustwo", co podkreśla zwodniczość fałszywych obietnic bogactwa 
7 R.T. France, The Gospel of Matthew, s.521 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢   św. Hieronim8 
 

Potężne Słowo Boże 

 

Z wyżej wypowiedzianych słów [czytania] wynikają pokrótce te treści.  

Niech się nie dziwi lud pogan, że bezbożnik, po popełnieniu tylu zbrodni raptem się 

nawraca. Nie są bowiem moje myśli takie, jak myśli ludzkie. I jak niebo oddalone jest od 

ziemi, tak daleko są myśli moje od myśli ludzkich. Ja bowiem jestem bardzo łaskawy i 

chętny do zapomnienia. Czy chcecie otrzymać inne podobieństwo?  

Jak deszcz i śnieg spadają z nieba i tam powtórnie nie powracają, i nawadniają ziemię 

tak, że liczne ziarna wzrastają i rodzą z obfitych zbiorów chleb na pożytek człowieka.              

Tak samo jest ze słowami moich obietnic, które złożyłem, i to, co wychodzi z ust moich 

nie wychodzi z nich na darmo i wszystko w czyn się zamienia.  

Wedle sensu anagogicznego ma to dwojakie znaczenie. A więc Słowo Boże, to jest to, o 

którym napisano: „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, a Bogiem było 

Słowo” (J 1, 1) – Ono zaś nie powraca do Niego próżne, dopóki nie wykona woli Ojca i 

wszystko napełni, a dzieje się to dlatego, że przyjęło ciało i świat pojednało z Bogiem.  

Jest zaś powiedziane o Nim, że wychodzi z ust i z łona, i z wnętrzności, nie jakoby Bóg 

miał mieć członki, lecz ponieważ my naturę Boga poznajemy przez nasze słowa.                           

Z pewnością i to należy powiedzieć, że słowo nauki ewangelicznej nazywane jest 

deszczem, a deszcze wylewają na dobrą ziemię chmury [nauki duchowej], do których 

dochodzi prawda Boża.  

Ten deszcz obiecuje Mojżesz w kantyku zawartym w Księdze Powtórzonego Prawa: 

❖ „Niech słucha ziemia słów moich, niech wygląda jak deszczu mojej mowy, i 

moje słowa niech zstąpią jak rosa” (Pwt 32, 1),  

❖ „aby ci, którzy siali we łzach zbierali żniwa z radością” (Ps 125, 5).  

 

 

 
8 Św. Hieronim (347–419). Pisarz łaciński, doktor Kościoła. Po burzliwym życiu osiadł w Betlejem i tam 

przebywał do śmierci. Był znakomitym egzegetą: jemu zawdzięczamy Wulgatę – częściowy przekład 

nowy, częściowe poprawienie starego tłumaczenia Biblii. Napisał liczne komentarze biblijne. Pozostawił 

wiele listów, traktatów teologicznych i innych prac, m.in. przekład pism Orygenesa i pachomiańskich pism 

monastycznych. 



A ci, którzy zbierali w sprawiedliwości i w duchu, zbierali owoc życia wiecznego i 

otrzymali chleb nauki ewangelicznej, o której napisano w Księdze Mądrości i w Księdze 

Eklezjastesa: 

❖ „Otwórz oczy twoje i napełnij chlebem” (Prz 20, 13), i znowu:  

❖ „Ześlij chleb twój na wodę, bo znajdziesz go w mnogości dni twoich” (Koh 11, 1).  

Nie należy tu wierzyć, że nakazuje jedzącym, by dla spożywania tego chleba, którym 

żywią ciała, musieli otwierać oczy i tak żywić się tym chlebem, jak biedny Habakuk jadł 

chleb w ukryciu (Hab 3, 14). Lecz zachęca do chleba nauki Bożej, której nie możemy 

spożywać, o ile nie otworzymy oczu naszego serca.  

O tym zaś często pisze Paweł do tych, którzy żywią się mowami wiary i prawdy             

(2 Kor 9, 2). Nakazuje więc nauczycielowi, aby chleb swojej nauki wrzucał we wszelaką 

wodę i na wszystkich wylewał łaskę duchową.  

Ma on jednak wiedzieć, że jeżeli wykona to wszystko, co zostało nakazane, otrzyma 

nagrodę w czasach ostatecznych. Wydaje się jednak, że byłoby rzeczą dość 

niesprawiedliwą, że ten, który udziela jałmużny z mamony niesprawiedliwości, czynił 

sobie przyjaciół, którzy go przyjmą do niebiańskich przybytków (Łk 16, 8n), natomiast 

ten, który udzielałby duchowych pokarmów i dawałby współsługom pokarm we 

właściwym czasie, nie znalazłby ich po wielu wiekach, które Eklezjestes nazywa 

mnogością dni (Koh 11, 8).  

 

➢   św. Grzegorz z Nyssy9 
 

Opatrzność Boża w stworzeniu 

 

Tak ci sam Bóg przedstawia się nam jak wykonujący przede wszystkim dobre                          

i miłosierne czyny, gdyż stworzenie ziemi i ozdobienie nieba i uporządkowaną zmianę pór 

roku, i ciepło słoneczne, i zamarzanie w lód, słowem każdą rzecz czyni ustawicznie nie dla 

siebie samego (bo nie potrzebuje takich rzeczy), lecz dla nas jako niewidzialny 

dostarczyciel żywności dla ludzi, siewca w odpowiedniej porze i mądry podlewacz.  

On bowiem, według Izajasza (Iz 55, 10) daje ziarno siewcy, a wodę z chmur już to 

powoli spuszcza kroplami na ziemię, już to gwałtownie zlewa na łany.  

 
9 Grzegorz z Nyssy, św. (335–394). Pisarz grecki, doktor Kościoła. Brat św. Bazylego i jego 

wierny współpracownik. Był wybitnym teologiem, mistykiem i filozofem; naukę swą kształtował 

pod wpływem myśli Orygenesa 



A kiedy zasiewy wyrosną i zazielenią się – wtedy rozpraszając chmury na całym niebie, 

stawia nad nimi słońce, wolne od wszelkiej zasłony, rozpościerające ciepłe i palące 

promienie, aby kłosy dojrzały do żniwa.  

Żywi też winorośl, przygotowując w odpowiednich porach napój dla spragnionego.                   

I żywi nam stada bydła wszelakiego rodzaju, aby ludzie mieli obfitość mięsa, i aby z 

jednych skóry, dostarczycielki wełny dawały okrycie, z drugich zaś sporządzano dla nas 

obuwie.  

Widzisz, że pierwszym miłośnikiem dobroczynności jest Bóg tak karmiący głodnego, 

pojący spragnionego i odziewający nagiego, jak to przedtem powiedziałem.  

 

 
 
 

Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 

 

28. EMAUS W ZEBRZYDOWICACH 

 

Po siedmiu latach wojennej tułaczki stanąłem wczesnym rankiem roku 1947 na polskiej 

ziemi. Gdy ośnieżony pociąg wtoczył się na stację w Zebrzydowicach, a ja, chuchając na 

ścięte lodem szyby, starałem się dojrzeć zarys tak dobrze znanego mi budynku stacyjnego, 

drewnianej, rozsypującej się budy - wydała mi się teraz złotymi wrotami, prowadzącymi               

w głąb utraconego i nagle odzyskanego czasu - poczułem w sobie przypływ gorących                       

i niecierpliwych uczuć, które są naszym udziałem, ilekroć witamy najdroższe i długo nie 

widziane osoby.  

Wybiegłem z wagonu. Ogarnęła mnie świeżość mroźnego poranka i przeraźliwa biel 

lasów, uginających się pod ciężarem śnieżnej powały. Wszedłem do wnętrza dworca, 

zalatującego zapachem machorki, wyziewami wilgotnych płaszczy i kożuchów                              

i pogrążonego w tym szczególnym nastroju, należącym zarówno do dziedziny wrażeń 

zmysłowych, jak i oderwanych, który emanują z siebie ludzie niewyspani, znużeni, 

przynaglani pośpiechem.   

Usiadłem za stołem i zamówiłem gorącą herbatę, chleb i kiełbasę. Herbata była nieco 

słomianego koloru i z pianką, kiełbasa taka, jak ją opisuje Tuwim w Kwiatach polskich: 

"Kiełbasa w kabłąk - żmija śpiąca, własny swój ogon całująca", a chleb był razowy, świeży, 

dobrze wypieczony, o ścisłym miąższu, nieco przypalonej skórce, pokrajany w grube pajdy, 

piramidalnie ułożone na talerzu.  



Sięgnąłem po jedną z nich i podniosłem do ust, i nagle oślepiła mnie świadomość, która 

sparaliżowała ruch mojej ręki. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat trzymałem w palcach 

ojczysty, polski chleb. 

Stało się, gdy siedział z nimi przy stole, 

Że wziął chleb, 

Pobłogosławił go 

I łamiąc, 

Podawał im. 

Wówczas otworzyły się ich oczy 

i poznali Go... 

(Ewangelia św. Łukasza XXIV, 30-31) 

 

Przy stole nikt ze mną nie siedział, nikt nie pobłogosławił chleba leżącego przede mną, 

nikt go nie przełamał, ale mimo to ręka, w której trzymałem chleb mojej ziemi, drżała. 

Są zwyczajne, proste zdarzenia, prawdopodobnie wyrastające swoimi korzeniami 

niewidzialnie z sakralnego podglebia, skoro utrwalają się w naszej pamięci w kształtach tak 

wzniosłych, że jesteśmy skłonni dostrzec w nich niejakie powinowactwo                              

z biblijnym wzruszeniem. 

 

29. ŻYCIORYS WŁASNY BOGA 

 

Otwierając pierwszą stronicę Pisma Świętego, zanim jeszcze zdołam odczytać                   

"Na początku...", ogarnia mnie niezachwiana pewność, że tam, na olbrzymich obszarach 

bezczasu, w Miejscu poza wszelkim miejscem, o którym nic nie wspomina natchniony autor 

opowieści o powstaniu wszechrzeczy, czuwa Chrystus.  

Wraz z naszym systematycznie posuwającym się czytaniem Chrystus stopniowo coraz 

wyraźniej wyłania się ze Starego Testamentu, w niektórych księgach Jego wizerunek jest 

wyraźniejszy, w innych mniej wyraźny, w jeszcze innych ukrywa się za podobieństwem 

różnych postaci, w jeszcze innych - jak na przykład w Psalmie XXII  i w LIII rozdziale 

Izajasza - właściwie jest już tak bliski i cielesny, że poznajemy rysy Jego twarzy, dzieje 

ziemskiego życia i męczeństwa. I znów odcieleśnia się, tu i tam z większą lub mniejszą 

wyrazistością wynurza się z tekstu, a w niektórych wersetach przypomina stary fresk, nieco 

zatarty, co na pewno nie jest bez swoistego uroku, bo pobudza naszą czujność do jeszcze 

większej czujności i wzmożonej uwagi.  



To oddalanie się i zbliżanie Chrystusa na kartach Starego Testamentu może wydać się 

wystawianiem na próbę naszej cierpliwości, w rzeczywistości jest z góry zamierzonym 

działaniem Boga, który czas i miejsce przyjścia Syna Człowieczego naznaczył i utwierdził, 

dopuszczając równocześnie Jego Obecność w różnych układach poprzedzających Jego 

przyjście na ten świat. 

 Dlatego dla mnie Stary i Nowy Testament stanowią niepodzielną całość                  

i dopiero razem z sobą złożone dają pełny wizerunek Boga-Człowieka. 

Wiarę w Chrystusa musiałem zdobywać własnym wysiłkiem. Ale wydaje mi się, że 

przyszedłem do Niego w sposób organiczny, ewolucyjny, od Starego Testamentu do 

Nowego, dlatego jestem uczulony na łączące je z sobą historyczne i sakralne związki, które 

potwierdzają Prawdę mojej wiary.  

Trudno mi zrozumieć tych wszystkich, dla których Stary Testament jeszcze do 

niedawna był niepotrzebnym, a niekiedy nawet niebezpiecznym, bo łatwo zapalnym, 

wyrostkiem - robaczkowym chrześcijaństwa.  

Wyłączne czytanie Nowego Testamentu, a uporczywe pomijanie Starego przypomina 

mi zwyczaj niektórych młodocianych czytelników, którzy chętnie rozpoczynają lekturę 

fascynującej powieści od jej zakończenia.  

"Nowy Testament kryje się w Starym - powiedział św. Augustyn.                                

- Stary wyjaśnia się w Nowym." 

 Dla mnie Bogiem obu Testamentów jest Chrystus, a całe Pismo Święte 

życiorysem własnym Boga, który napisał o sobie opowieść w dwóch 

nierozłącznych częściach.  

Każda próba ich rozdzielenia - ta, dokonywana rozmyślnie, i ta, wynikająca z nieuctwa 

- zuboża Boga o całą Jego Boskość. 

 

30. MÓJ PRZYJACIEL ODKRYWA PISMO ŚWIĘTE 

 

Czytanie Pisma Świętego, dzięki wielostronności i wieloznaczności zawartych                

w nim wzruszeń i myśli, jest nieskończonym źródłem naszej wiedzy nie tylko o Bogu, ale i 

o człowieku.  

Czytając księgę, czytamy nie tylko o Panu, ale również o nas samych. Ten ludzki aspekt 

Biblii jest tak ważny, że zaryzykowałbym twierdzenie, iż bez naszego osobistego 

współudziału w dramacie rozgrywającym się na jej kartach każde czytanie,  nawet 

najbardziej skupione, jest bezużyteczne.  



Wyjaśnię to za pomocą krótkiego opowiadania o biblijnej przygodzie jednego                    

z moich przyjaciół, który mimo swojej głębokiej wiary nie umiał - do pewnego czasu - 

czytać Pisma Świętego. 

Nauczył się tej umiejętności w warunkach nad wyraz bolesnych, z czego nie należy 

wyciągać błędnych wniosków, że kunszt czytania Pisma Świętego nabyć można tylko w 

okolicznościach tragicznych, co byłoby nie tylko oczywistą niedorzecznością, ale także w 

pewnej mierze zawężaniem szerokich założeń tej księgi, będącej zarówno pociechą dla 

zrozpaczonych, jak radością dla radujących się.  

Mój przyjaciel, czytając Pismo Święte, nigdy nie doznawał wzruszeń podobnych do 

tych, które przeżywał J. J. Rousseau, gdy zwiedzając akwedukt gardyjski, przytłoczony 

ogromem jego architektury, w zachwyceniu słyszał dobiegające go sprzed wieków głosy 

rzymskich budowniczych tej potężnej budowli.  

Mój przyjaciel nigdy nie słyszał głosów biblijnych. Dawid, Jeremiasz, św. Jan 

Chrzciciel, św. Piotr, św. Paweł byli dostojni i bardzo mu obcy obyczajami, zwyczajami, 

sposobem życia. Byli Sanitarni. Pochodzili z kręgu innej kultury. Ich myśli, wzruszenia, 

afekty, uczuciowość i wrażliwość były dla niego często niezrozumiałe.  

Przyznał mi się, że Nowy Testament - nie mówiąc już o Starym - nigdy nie był mu 

potrzebny do wiary w Chrystusa, w którego Boskość wierzył nie na podstawie Pisma 

Świętego, ale dziedzicznego przekazu przodków.  

Aż pewnego dnia wybuchło Powstanie Warszawskie i mój przyjaciel obudził się na 

ruinach swojego zburzonego domu. Grzebiąc wśród gruzów, znalazł egzemplarz Pisma 

Świętego, które, dotychczas nigdy nie czytane, od wielu lat spokojnie stało na półce                

w jego szafie bibliotecznej. Prawdopodobnie stałoby tam dalej, po kres dni swojego 

właściciela, gdyby nie potężny podmuch historii, który wywiał je z zacisznego mieszkania 

na bruk Warszawy. "Ideał sięgnął bruku."  

Mój przyjaciel wsunął Biblię pod pachę, ostatnią pamiątkę po swojej bibliotece, 

czterech pokojach z kuchnią i łazienką. Po kilku dniach, siedząc w jakimś schronie - a był to 

jeden z tych dni, które się pamięta przez całe życie - wśród huku pękających bomb i łoskotu 

walących się domów odruchowo otworzył Pismo Święte i rzucił okiem na otwartą stronicę. 

Były to Treny Jeremiasza.  

Przeczytał je raz, drugi, trzeci. Potem łapczywie rzucił się na Ewangelię. Płakał, 

czytając o płaczu Jezusa nad Jerozolimą.  

Czytał o sobie. Czytał o zburzonej Warszawie, o wrzasku mordowanych ludzi, o huku 

pękających domów. "Pastwiska Jakubowe" stały się pastwiskami Mazowsza, zburzone 

"warownie córy Judejskiej" - ulicą Marszałkowską, "wydarte i połamane zawory Syjonu" - 

Starówką.  



 I mój przyjaciel nagle odkrył w Piśmie Świętym swój własny życiorys. 

 

  Wiesz - powiedział raz do mnie -  

czytanie Biblii jest rzeczą bardzo łatwą. 

Trzeba ją tylko sobą wypełnić, a wtedy wszystko stanie się w niej jasne. 

 

 

Nie lękajcie się 

 

Przyszłość Apostołów rysowała się w jasnych barwach. Piotr właśnie ogłosił Jezusa 

Mesjaszem i Synem Bożym, a w odpowiedzi otrzymał klucze królestwa niebieskiego i 

został nazwany Opoką, na której powstanie Kościół, „a bramy piekielne go nie 

przemogą” (Mt 16,18)!  

Wszystko zapowiadało się wspaniale... aż do momentu, kiedy Jezus zaczął mówić o 

zbliżającej się męce i śmierci. Zdecydowanie nie była to przyszłość, jakiej oczekiwaliby 

uczniowie.  

➢ Czy możesz sobie wyobrazić, co czuli Apostołowie, kiedy Jezus po raz 

pierwszy zapowiedział im swój przyszły los?  

➢ Byli zagubieni, wstrząśnięci, a może i zagniewani?  

➢ Jak Mesjasz mógłby zostać odrzucony i zabity?  

To nie mieściło się im w głowach.  

Nasza przyszłość należy do Pana 

 



Na samą myśl o tym Piotr był po prostu zgorszony. Wziąwszy Jezusa na bok, 

ściszonym głosem robił Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to 

nigdy na Ciebie” (Mt 16,22).  

Jezus, który przed chwilą nazwał Piotra „błogosławionym” i „Opoką”, teraz upomniał 

go surowo: „Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku” (Mt 

16,23).  

Jezus miał pełną świadomość tego, co Go czeka. Wiedział, że aby wypełnić misję 

powierzoną Mu przez Ojca, będzie musiał, jak zapowiadali to prorocy, cierpieć i umrzeć 

na krzyżu. Ale też wiedział, że Ojciec wskrzesi Go z martwych, i ufał Mu.  

Chciał również swoim uczniom dać wgląd w tę przyszłość, która tak bardzo miała 

zaważyć na ich losie. Ostatecznie uczniowie musieli odłożyć na bok własne wizje tego, jak 

będzie wyglądało dalsze życie i posługiwanie Jezusa, a także przyszłość ich wspólnej 

drogi.  

Spodziewali się wielkiego mesjańskiego sukcesu i udziału w splendorze, jaki spadnie na 

nich, będących najbliższymi współpracownikami Mesjasza. Tymczasem stanęli przed 

koniecznością przyjęcia Bożego planu i zaufania Jezusowi, który w tak po ludzku 

niepokojący sposób zamierzał go wypełnić. 

My także, myśląc o przyszłości, odczuwamy czasami niepokój.  

Nie wiemy, co nas czeka. Jedyne, co jest pewne to to, że któregoś dnia umrzemy. Mamy 

jednak nadzieję, że przyszłość nas samych i naszych rodzin ułoży się pomyślnie, lecz jak 

się to stanie i co dokładnie się wydarzy, nikt z nas nie potrafi przewidzieć. To sprawia, że 

w przyszłość spoglądamy z obawą i lękiem.  

❖ Martwimy się o zdrowie i finanse, a także o sytuację ekonomiczną naszego kraju 

i całego świata.  

❖ Boimy się o bliskich, zwłaszcza o dzieci i wnuki.  

❖ Może nawet żyjemy w ciągłym oczekiwaniu na złe nowiny, zwłaszcza jeśli 

jesteśmy w trudnej sytuacji.  

❖ Lękamy się o przyszłość naszego społeczeństwa i Kościoła, o stan środowiska 

naturalnego i współpracę między państwami.  

Wszystkie te troski wywołują w wielu z nas stan chronicznego niepokoju, który może 

doprowadzić do przesadnych reakcji lub podejmowania poważnych decyzji bez pytania 

Boga o Jego wolę.  

Jednak Bóg nie chce, abyśmy żyli w lęku! 

 

 



Jezus od początku swojej posługi zachęcał do ufności: „Nie martwcie się o swoje 

życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać (...) 

Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie (...).                          

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie” 

(Mt 6,25.32.34).  

➢ Jak możemy nauczyć się zawierzać swoją przyszłość Ojcu, tak jak czynił to 

sam Jezus?  

 

▌ UFNOŚĆ ABRAHAMA  

 

Poszukajmy wskazówek u Abrahama, naszego ojca w wierze.  

W chwili, kiedy został wezwany przez Boga, mieszkał w domu swoich przodków w Ur, 

na terenie dzisiejszego Iraku. Bóg powiedział do niego:  

„Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” 

(Rdz 12,1).  

Było to trudne zadanie, ale towarzyszyła mu wspaniała obietnica: 

 „Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi” (Rdz 12,3).  

Tak więc Abraham opuścił swój dom i ród, nie znając przyszłości. Nie wiedział nawet, 

dokąd idzie! Ufał jednak Bożym obietnicom i starał się odczytywać plan, który Bóg 

objawiał mu dzień po dniu, przez całą drogę do ziemi Kanaan.  

Następnie Bóg obiecał Abrahamowi potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie (Rdz 

15,5). Obietnica ta, patrząc po ludzku, wydawała się niemożliwa do spełnienia. Przez 

wiele lat małżonkom Abrahamowi i Sarze nie udało się począć dziecka, a teraz oboje byli 

już w podeszłym wieku.  

Pismo Święte mówi jednak, że „Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę” 

(Rdz 15,6).  

Była to kolejna obietnica, która wymagała od Abrahama i Sary zawierzenia przyszłości 

Bogu. Nie było to łatwe, ponieważ Bóg wystawił małżonków na próbę cierpliwości. Sara, 

nie mogąc się doczekać spełnienia obietnicy potomstwa, podsunęła Abrahamowi swoją 

niewolnicę Hagar, która wkrótce urodziła mu syna Izmaela. Ale nie był to potomek 

obiecany przez Boga.  

Minęło wiele lat, zanim Sara poczęła i urodziła Abrahamowi syna Izaaka, „w tym 

właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył” (Rdz 21,2). 

 

 



 ▌ PRZYLGNĄĆ DO BOŻYCH OBIETNIC  

 

Nasz lęk o przyszłość często bierze się stąd, że tracimy z oczu Boże obietnice.  

Oczywiście Bóg nie obiecuje nam życia wolnego od problemów. Nie obiecuje też, że da 

nam wszystko, o co tylko przyjdzie nam do głowy Go poprosić. Daje nam natomiast 

obietnice, które pokazują, jak wielka i głęboka jest Jego miłość do nas – a my możemy do 

nich przylgnąć.  

Bóg obiecuje, że zawsze będzie z nami. Ten sam Bóg, który towarzyszył nam w 

przeszłości, obiecuje pozostać z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” 

(Mt 28,20).  

Nawet gdy przyszłość wydaje się przerażająca lub niepewna, wiemy, że Bóg będzie                 

z nami, ponieważ udzielił nam swego Ducha, który jest naszym Pocieszycielem (J 14,16) i 

obiecał: „Nie opuszczę cię ani nie pozostawię” (Hbr 13,5).  

Bóg obiecuje nam łaskę potrzebną, by sprostać wszystkim sytuacjom. Nierzadko nasza 

przyszłość wygląda inaczej, niż tego oczekiwaliśmy.  

❖ Mieliśmy nadzieję na spokojną emeryturę, a tymczasem dopada nas poważna 

choroba.  

❖ Kiedy sądziliśmy, że nasza rodzina jest już w komplecie, przychodzi na świat 

kolejne dziecko.  

❖ Obowiązki zawodowe zmuszają nas do przeprowadzki do innego miasta albo 

nawet kraju.  

Takie niespodzianki mogą być miłe lub bolesne, ale Boże zapewnienie zawsze 

pozostaje takie samo: „Wystarczy ci mojej łaski” (2 Kor 12,9).  

Zawsze ufnie oczekujmy, że Bóg udzieli nam koniecznej pomocy, byśmy mogli stawić 

czoło wszystkiemu, co niesie ze sobą każdy kolejny dzień.  

 Bóg obiecuje nam życie wieczne w niebie. Boże obietnice nie dotyczą tylko 

tego życia, ponieważ nasza przyszłość nie ogranicza się jedynie do czasu 

spędzonego na ziemi.  

 Bóg kocha nas tak bardzo, że chce, abyśmy przebywali z Nim na zawsze. 

Obiecuje, że każdy, kto uwierzy w Jezusa, otrzyma życie wieczne (J 3,16).  

 Mamy Zbawiciela, który przygotowuje nam miejsce w niebie (J 14,2).  

 

Naszą ostateczną przyszłością jest życie wieczne z Panem oraz Jego 

aniołami i świętymi. Taki jest cel naszego życia. 

 



▌ PLANOWAĆ RAZEM Z BOGIEM  

 

Wiemy, że Boże plany w stosunku do nas są „pełne pokoju, a nie zguby” (Jr 29,11)                

i mają na celu zapewnienie nam wspaniałej przyszłości.  

Jednak w rzeczywistości często planujemy swoją przyszłość nawet bez próby 

odczytania tego, co Bóg dla nas przygotował.  

Tak właśnie postąpili Abraham i Sara. Kiedy mijały kolejne lata, a obiecane dziecko 

wciąż się nie pojawiało, z pewnością zadawali sobie pytanie, dlaczego Bóg nie daje im 

upragnionego potomstwa. Jak wielu z nas, martwili się o przyszłość swojej rodziny.                     

W końcu wzięli sprawy w swoje ręce i zamiast czekać, aż Pan wypełni daną im obietnicę, 

Sara podsunęła Abrahamowi niewolnicę Hagar, aby spłodził z nią dziecko.  

Co wynikło z tego braku zawierzenia Bożym planom? Rywalizacja i niezgoda. Hagar, 

będąc w ciąży, zaczęła lekceważyć swoją panią, za co Sara odpłaciła jej tak złym 

traktowaniem, że Hagar uciekła. I chociaż po interwencji anioła powróciła, wzajemne 

relacje obu kobiet nie układały się dobrze. Kiedy narodził się Izaak, Izmael, który był już 

podrostkiem, naśmiewał się z niego, co ostatecznie doprowadziło do wygnania Hagar wraz 

z synem.  

Wedle tradycji od Izmaela wywodzą się Arabowie, będący od pokoleń w konflikcie                

z Żydami, chociaż oba te narody wywodzą się od Abrahama. Skutki decyzji podjętych 

przed wiekami przez Abrahama i Sarę trwają po dziś dzień. Węzły, które wtedy zostały 

zaciągnięte, nadal pozostają nierozplątane.  

Wyobraźmy sobie, o ile spokojniejsze byłby ich życie, a także życie wielu innych ludzi, 

gdyby mocno trzymali się Bożych obietnic.  

List św. Jakuba Apostoła mówi wprost o naszej skłonności do czynienia planów bez 

uprzedniej prośby o Boże prowadzenie. Ponieważ w rzeczywistości nie mamy pojęcia, co 

przyniesie kolejny dzień, powinniśmy wyrzec się przekonania, że nasze pomysły muszą 

zostać zrealizowane, i wyznać z pokorą: „Jeżeli Pan zechce, a będziemy żyli, zrobimy to 

lub owo” (Jk 4,15).  

A kiedy nie potrafimy rozeznać woli Boga, podejmijmy decyzję, która wydaje nam się 

najlepsza, i powierzmy nasze plany Panu, a On z pewnością nam pobłogosławi. 

 

 ▌ NIE BAĆ SIĘ ŚMIERCI  

Zawierzając Bogu naszą ziemską przyszłość, zawierzmy Mu także naszą przyszłość 

niebieską. Myśl o śmierci często budzi w nas niepokój, a nawet lęk. „Nie jestem gotów na 

spotkanie z Panem” – stwierdzamy.  



Ale przecież nikt z nas nie jest gotów.  

➢ Jaką postawę mamy więc przyjąć wobec perspektywy śmierci?  

Dzięki Jezusowi możemy stawić jej czoło z ufnością, a nie z obawą i przerażeniem. 

Przypomnijmy sobie obietnicę Jezusa daną uczniom:  

„Niech się nie trwoży serce wasze. (...) W domu Ojca mego jest mieszkań 

wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział” (J 14,1-2).  

 

Jeśli żyjemy dla Pana tak, jak umiemy najlepiej, i pokładamy nadzieję w tym, co 

Jezus uczynił dla nas na Kalwarii, będziemy gotowi na spotkanie z Nim,                                 

gdy ono nastąpi. 

Rozważając swoją przyszłość na tym i na tamtym świecie, możesz mieć pewność, że 

Bóg troszczy się o ciebie w każdej chwili.  

Możesz powiedzieć wraz z psalmistą: „Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie (...). 

W Twoim ręku są moje losy” (Ps 31,15-16).  

On jest twoim Ojcem wiernym swoim obietnicom. Nie wahaj się więc złożyć siebie – i 

swojej przyszłości – w Jego miłujących i godnych zaufania dłoniach. ▐ 


