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Mk 1,21-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał.  

 Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak 

uczeni w Piśmie.  

 Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on 

wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?  

Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży.  

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął 

go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.  

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z 

mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się 

wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
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Po powołaniu uczniów następuje pierwszy cudowny czyn Jezusa, którym jest egzorcyzm. 

Przez ten akt Jezusowe ogłoszenie królestwa (w.15) staje się dramatycznie uchwytne                    

i konkretne. Marek pokazuje, jak przez całą swą publiczną działalność Jezus stopniowo 

unieszkodliwia siły ciemności, prowadząc atak na królestwo Szatana, rozpoczęty podczas 

kuszenia na pustyni (1,13; zob. 3,23-27). 

 

 [1, 21]   Przybyli do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi,                    

i nauczał. 
 

Jezus podąża ze swymi nowymi uczniami do Kafarnaum, niewielkiej wioski rybackiej, 

położonej na północno - zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego i stanowiącej Jego bazę 

podczas działalności w Galilei. 

Według Marka z Kafarnaum pochodziło co najmniej dwóch uczniów (w.29), a Jezus 

obrał je sobie za siedzibę (2,1). 

Do I wieku naszej ery w większości miejscowości o znaczącej populacji żydowskiej były 

już synagogi, w których wierni gromadzili się na modlitwę, czytanie Pisma i słuchanie 

pouczeń na temat Prawa i proroków. 

Jako wierny zwyczajom swego ludu Żyd, jezus regularnie przestrzegał szabatu, poprzez 

udział w nabożeństwach synagogalnych (zob. 3,1; 6,2). 

 

 [1, 22]  Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma 

władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 
 

Ponieważ każdy obeznany z Pismami mężczyzna mógł zostać poproszony                             

o skomentowanie czytań (por. Dz 13,14-15: " Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii 

Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. Po odczytaniu Prawa i Proroków 

przełożeni synagogi posłali do nich i powiedzieli: Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo 

zachęty dla ludu. "), Jezus wykorzystuje tę okazję, by nauczać. 

Marek nie mówi tu w ogóle, jaka była treść nauczania Jezusa. Najistotniejsze jest to, jaki 

odnosi ono skutek. 

Po pierwsze, ludzie zdumiewają się, gdyż Jezus naucza jak ten, który ma władzę.  

Marek stale będzie podkreślał podziw, zachwyt i zdumienie słuchaczy Jezusa, 

wzbudzane przez Jego słowa i czyny (6,2; 7,32; 10,26; 11,18).  

W przeciwieństwie do uczonych w Piśmie, Jezus nie przedstawia po prostu swych opinii 

ani nie przekazuje jakiejś tradycji interpretacji Biblii. Przemawia jak ten, kto sam ma 

władzę objawiania ostatecznego znaczenia Pism. 



 

[1, 23-24]  Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha 

nieczystego. Zaczął on wołać: "Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? 

Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga". 
 

Po drugie, w nauczanie Jezusa nieodłącznie wpisana jest moc ujawniania zła, tak by 

można je było wygonić
1
.  

Marek nie wyjaśnia, czy człowiek opętany przez ducha nieczystego regularnie 

uczęszczał do synagogi, czy też przyszedł specjalnie po to, by przeszkodzić w głoszonym 

przez Jezusa kazaniu.  

Lecz w obecności Jezusa wychodzi na jaw fakt, że ten mężczyzna jest opanowany przez 

zło i wykrzykuje w strachu i złości: Czego chcesz od nas? 

Duch oponuje przeciwko wdarciu się Jezusa na terytorium dotąd bezsprzecznie należące 

do demonów, najwyraźniej świadomy, że Jego przyjście zwiastuje ich upadek. 

Duch twierdzi, że posiada tajemną wiedzę o tożsamości Jezusa, co było często stosowaną 

przez demony taktyką (3,11; 5,7), która mogła mięć na celu zaskoczenie Jezusa lub 

zdobycie nad Nim jakiejś kontroli. 

Lecz próba ta jest podjęta na próżno. 

 

"Święty" to pojęcie zwykle zarezerwowane dla Boga ( 

1 Sm 2,2: "Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt taką Skałą jak Bóg nasz ";  

Oz 11,9: " Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, 

albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja - Święty, i nie przychodzę, 

żeby zatracać "),  

lecz niekiedy wykorzystywane też na oznaczenie tych, którzy zostali poświęceni służbie 

Pańskiej jako kapłani lub prorocy (Lb 16,5-7; 2 Krl 4,9; Ps 106,16). 

 

Święty Boga to tytuł odpowiedni dla Jezusa (por. J 6,69: "A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty 

jesteś Świętym Boga "), lecz nie taki, który chciałby On upublicznić na tym etapie swojej 

misji. 

 Jezus objawi swą tożsamość na własnych warunkach i w określonym przez 

siebie czasie, by mieć pewność, że zostanie ona właściwie zrozumiana. 

 

                                                           
1
 Tłumaczenie NAB traci coś z tego dramatycznego napięcia przez opuszczenie tu Markowego pojęcia euthys, 

"natychmiast", użytego w tym fragmencie trzykrotnie (w.21,23,28). Tutaj człowiek opętany przez demona wstępuje na 
scenę "natychmiast", gdy naucza Jezus. 



[1, 25-26]  lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego!".                 

Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 
 

Jezus surowo gani ducha: Milcz (dosłownie: "Stul pysk!") i wyjdź z niego! 

Pokazując opór po raz ostatni, duch nieczysty zaczyna miotać mężczyzną, gdy wychodzi 

z niego, będąc bezbronny wobec rozkazujących słów Jezusa. 

Już teraz na oczach ludzi wypełnia sie proroctwo Chrzciciela o "mocniejszym", który ma 

przyjść (w.7). Tyrania demona się skończyła, a opętany mężczyzna zostaje wyzwolony. 

 

[1, 27-28]  A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał:                          

"Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje                 

i są Mu posłuszne". I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej 

krainie galilejskiej. 
 

Ludzie reagują zdumieniem: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. 

Dostrzegają istnienie nierozerwalnego związku między Jezusowym nauczaniem a Jego 

władzą wyganiania zła. 

Nauczanie Jezusa jest "nowe" nie tylko dlatego, że głoszone jest po raz pierwszy, lecz 

także ze względu na to, iż ma ono moc dokonywania tego, co przekazuje (por. Iz 55,11:   

"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 "). 

Już samo nauczanie - objawienie dobrej nowiny o Bogu i Jego zamysłach - uwalnia ludzi 

z niewoli zła (zob. 1,39; 6,12-13). 

W wyniku tej pierwszej manifestacji boskiej władzy Jezusa wieść o Nim rozprzestrzenia 

się po całej Galilei. 

 

 

 

 Tło biblijne:  Szabat 

  

Szabat (po hebrajsku shabbat) to siódmy dzień tygodnia, w którym Bóg "odpoczął" po 

stworzeniu świata (Rdz 2,2-3) i który ustanowił jako dzień odpoczynku dla swego ludu (Wj 

20,10-11; Kpł 23,3). 



W Starym Testamencie szabat był znakiem szczególnej godności rodzaju ludzkiego, 

odróżniającym nas od reszty stworzenia
2
.  

Szabat był także znakiem nieodwołalnego przymierza Boga z Izraelem                          

(Wj 31,16: " Izraelici winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego 

poprzez pokolenia") oraz pamiątką wyzwolenia z niewoli egipskiej                     (Pwt 5,15: " 

Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką 

mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu"). 

Jezus zawsze przestrzega świętości tego dnia. W szabat inicjuje wiele dzieł uzdrowienia i 

wybawienia
3
, co jest znakiem odnowienia przymierza i przywrócenia ludziom godności, 

która została naruszona przez upadek. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 1,21-28) 
 

Opowiadanie o pierwszym dokonanym przez Jezusa egzorcyzmie ukazuje siły zła    w 

sposób, który współczesnym czytelnikom może wydać się uderzająco osobowy. 

U Marka, tak jak w całym Nowym Testamencie, zło nie jest jakąś bezosobową siłą, lecz 

skupia się w niewidzialnych, złowrogich istotach, które dążą do zniszczenia istot ludzkich 

oraz udaremnienia Bożego planu zbawienia. 

Te złe duchy są odpowiedzialne za rozmaite umysłowe, a nawet fizyczne choroby (7,25; 

9,17-27; zob. Mt 12,22; Łk 13,11). 

Niektórzy egzegeci - zauważając, że ewangelie nie zawsze jasno rozróżniają między 

chorobą i opętaniem przez demony - doszli do wniosku, iż wzmianki o demonach są po 

prostu sposobem mitycznego symbolizowania nieszczęść, na które podatne są istoty 

ludzkie. 

Kościół jednak zawsze nauczał, że demony są rzeczywistymi istotami duchowymi, 

upadłymi aniołami, które zostały stworzone przez Boga, lecz z własnego wyboru stały się 

złe (KKK, 391-395). 

Ktokolwiek odczuwa pokusę uznania relacji o demonach za bajki, nie musi szukać 

daleko, by również dziś ujrzeć dowody wywieranego przez nie wpływu.  
     

 W takich zjawiskach, jak "czystki rasowe", grupowe samobójstwa czy seksualne 

wykorzystywanie dzieci ujawnia się działanie czegoś większego od zwykłej ludzkiej złości - 

czegoś dążącego do zniszczenia w człowieku obrazu Bożego. 

                                                           
2
 Zob. Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini (1998), 11-12; A. J. Heschel, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego 

człowieka, przeł. H. Halkowski, Wyd. Esprit, Kraków 2009, s. 39-41. 
3
 Mk 1,29-31; 3,1-5; Łk 13, 10-17; 14,1-4; J 5, 1-9; 9,1-14 



Lecz niezależnie od tego, jak przerażająca i realna jest moc demonów, władza Chrystusa 

jest niezrównanie większa. 

Przez swój krzyż i zmartwychwstanie Chrystus ostatecznie pokonał siły piekielne. 

 

Jednak w obecnym czasie ich podstępne działania są dopuszczane przez Boga, który jest 

w stanie wyprowadzić dobro z wszelkiego zła (Rz 8,28: " Wiemy też, że Bóg  z tymi, którzy Go 

miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru"). 

Łaska chrztu zapewnia nam ochronę przed demonami i daje siłę do opierania się ich 

uwodzicielskiemu wpływowi. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Beda Wielebny  (+ 735) 
 

I zdumiewali się nad nauką Jego 

 
 

 „I przyszli do Kafarnaum, i zaraz w szabat wszedł do synagogi, i nauczał 

ich” (Mk 1, 21nn).  
 

Przez rozdawanie darów swojej nauki i uleczenia w szabat w szczególny sposób poucza, 

że nie jest On pod Prawem, ale ponad Prawem, bo przyszedł wypełnić to właśnie Prawo, nie 

zaś rozwiązywać je, i wybiera nie szabat żydowski, w którym nie wolno było zapalić ognia 

ani poruszyć ręką czy nogą, ale prawdziwy szabat.  

Wskazuje przez to, że Bogu miłym jest odpoczynek, jeśli starając się o zbawienie duszy, 

wstrzymujemy się od prac służebnych, to jest od wszystkiego, co niedozwolone. 
 

 „I zdumiewali się nad nauką Jego; nauczał ich bowiem jak ten, który ma 

władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”.  
 

Oni bowiem nauczali ludy, co zostało napisane u Mojżesza i Proroków, Jezus natomiast 

jako Bóg i Pan samego Mojżesza według swojej woli, dodając do Prawa to, czego w nim 

brakowało albo też zmieniając je, głosił ludziom, jak to czytamy u Mateusza: 

„Powiedziane jest u starożytnych... a Ja wam mówię...” (Mt 5, 21n). 
 

 „I zdumiewali się wszyscy, tak że jeden drugiego pytał: «Cóż to jest?  

Nowa jakaś nauka, bo z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, a one są Mu 

posłuszne»”.  
 



Na widok mocy okazanej w cudzie podziwiają nowość nauki Pana i są pobudzeni przez 

to, co widzieli, do badania tego, co słyszeli. Bo właśnie dlatego były spełnione cuda, które 

czynił bądź to Pan przez przyjęte w ciele człowieczeństwo, bądź uczniowie, którym je zlecił 

do zdziałania, aby przez nie w sposób pełniejszy wierzono w Ewangelię o królestwie, którą 

przepowiadał. I tak ci, którzy ludziom ziemskim obiecywali przyszłe radości niebios, 

pokazywali na ziemi dzieła niebieskie i Boskie. 

I tak, zaiste, podczas gdy uczniowie jako zwykli ludzie sprawowali to wszystko dzięki 

darom Pana, to sam Bóg mocą nadzwyczajnej siły dokonywał uzdrowień i cudów i mówił 

to, co usłyszał od Ojca, albowiem już przedtem, jak świadczy Ewangelia, „nauczał ich jak 

ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”, teraz natomiast, jak zaświadcza tłum, 

„z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i ulegają Mu”. 

 

 

 św. Hieronim  (347 - 419) 
 

Nauczał ich jak ten, który ma władzę 

 
 

 „Weszli do Kafarnaum” (Mk 1, 21). 

 

 Szczęśliwa i piękna przemiana: porzucają morze, porzucają łódź, porzucają sieci i 

wchodzą do Kafarnaum. Pierwsza zmiana: porzucili morze, porzucili łódź, porzucili swego 

ojca, porzucili dawne występki. W sieciach bowiem i w więzach sieci pozostawiają 

wszystkie występki. Patrzcie więc na zmianę: zostają porzucone sieci, a po ich porzuceniu 

co znaleźli? „Weszli – mówi – do Kafarnaum”, na pole pocieszenia. „Kafar” bowiem 

znaczy „pole”, „naum” – „pocieszenie”.  

Jeśli jednak chcemy – język hebrajski można bowiem rozumieć w wieloraki sposób i 

wedle różnorodnej wymowy ma różnorakie znaczenie – to„ naum” znaczy i „pocieszenie” 

i „piękno”.  

I dlatego Kafarnaum można tłumaczyć jako „pole pocieszenia” i „pole 

najpiękniejsze”... 
 

 „Weszli do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał ich”, aby 

porzucili odpoczynek szabatu, a rozpoczęli dzieło Ewangelii. „Nauczał ich jak ten, który 

ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”.  
 

Nie mówił bowiem: „Tak mówi Pan” ani: „Ten, który mnie posłał, tak mówi”, ale 

przemawiał Ten, który niegdyś mówił do Proroków. Co innego jest mówić „napisano”, a co 

innego „to mówi Pan”, co innego jeszcze: „Napisane jest – mówi – w Prawie: nie zabijaj, 

nie porzucaj żony”. Napisano. Przez kogo napisano? Przez Mojżesza z nakazu Boga.  



Jeśli palcem Bożym zostało napisane, to jakże ty odważysz się mówić: „Zaprawdę 

powiadam wam”, jeśli nie jesteś tym, który uprzednio nadał Prawo? Nikt nie odważa się 

zmieniać Prawa, jeno ten, kto jest królem.  

Prawo jednak dał Ojciec czy Syn?... I jedno, i drugie rozwiązanie jest po mojej myśli. 

Jeśli Ojciec dał, a Syn zmienia, to Syn, jako zmieniający je, jest równy z tym, co nadał. Jeśli 

zaś On nadał i On zmienia, to jest to cechą równego autorytetu nadawać i zmieniać, bo 

może to uczynić tylko król. 

 

 „Zdumiewali się nauką Jego”. 

 

 Cóż, pytam, pouczał nowego, cóż nowego powiedział? To samo mówił, co mówił przez 

Proroków. Lecz jeśli zdumiewali się, to dlatego, „że nauczał jak ten, który ma władzę, a 

nie jak uczeni w Piśmie”.  

 

Nie mówił jak nauczyciel, ale jak Pan: 

 

nie mówił, jakoby odnosząc się do autorytetu wyższego, ale jakoby jego było to, co 

mówił. W końcu to, co przedtem mówił przez Proroka, teraz mówił sam obecny pośród 

nich: „Ja, który mówiłem, oto jestem” (Iz 52, 6). 

 

 

I czytanie :  Pwt 18, 15–20 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego 

będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu 

zgromadzenia: Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę 

tego wielkiego ognia, abym nie umarł.  I odrzekł mi Pan: Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im 

proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił 

wszystko, co rozkażę.  Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim 

imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy.  Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w 

moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki 

prorok musi ponieść śmierć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Laktacjusz 

 

Zadanie proroków 

  

Gdy się najpierw zakradł zbrodniczy i bezbożny kult bogów poprzez zasadzki demonów, 

wtedy u jedynych Hebrajczyków pozostała religia Boga. Oni jedni nie na mocy jakiegoś 

prawa, lecz zwyczajem ojców zachowywali przekazywaną sobie z pokolenia na pokolenie 

cześć Boga, aż do czasu, kiedy wyruszyli z Egiptu pod wodzą Mojżesza, pierwszego z 

proroków, przez którego dane im zostało prawo od Boga, i od tego czasu nazywali się 

Żydami. Służyli przeto Bogu, skrępowani więzami prawa.  
 

Lecz z wolna, zbaczając ku pogańskim obrzędom, przyjęli obcych bogów, a opuściwszy 

ojcowski kult, składali ofiary bezdusznym bałwanom.  
 

Dlatego Bóg posłał do nich proroków, pełnych Ducha Bożego, by im wyrzucali grzechy i 

głosili pokutę, by grozili nadchodzącą zemstą, by głosili, że przyjdzie czas, o ile by trwali w 

tych nieprawościach, iż pośle innego dawcę nowego prawa, który odrzuciwszy naród 

niewdzięczny od dziedzictwa, zgromadzi sobie inny lub bardziej wierny lud z postronnych 

narodów.  
 

Oni jednak nie tylko trwali [w tych nieprawościach], ale ponadto zabijali tych samych, 

który zostali do nich posłani. Przeto potępił ich za te zbrodnie, i nie posyłał już więcej 

proroków do ludu upartego, lecz posłał Syna swego, by wezwał do łaski Bożej wszystkie 

narody.  
 

 Św. Ireneusz 

 

Prorocy w Starym Testamencie zwiastowali Jezusa Chrystusa 

  

Tu [w Jerozolimie] zostali wysłani przez Boga prorocy, przez Ducha Świętego upominali 

lud i nawracali do Boga Wszechmogącego, do Boga [ich] ojców. Byli zwiastunami 

objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, wskazując, że ciało Jego 

„wyrośnie” z pokolenia Dawida, który były synem Abrahama po następstwie wielu 

pokoleń.  
 

Według ducha zaś Synem Bożym preegzystującym u Ojca, zrodzonym przede wszystkim 

stworzeniem świata a objawionym w ostatnich czasach w postaci człowieka, On, Słowo 

Boże, które jednoczy i streszcza w sobie wszystko, co jest na niebie i na ziemi.  

 



 

"Jezus z Nazarethu"  - Roman Brandstaetter 

Wąż uzdrawiający 

Było to w pierwszy Szabat deszczowego miesiąca marcheszwan.  

Wczesnym rankiem Jezus, Miriam i Josef w uroczystym nastroju schodzili ze wzgórza w dolinę, 

w kierunku synagogi. Jezus miał uczestniczyć w dzisiejszym nabożeństwie jako bar micwe — jako 

syn obowiązku — i odczytać po raz pierwszy w życiu przed całym zgromadzeniem rozdział — 

parasza — z Tory, i opatrzyć go własnym komentarzem.  

Od tego dnia powinnością Jego było nie tylko nakładanie codziennie rano — prócz Szabatu — 

tefilin, zmawianie trzy razy dziennie Szema Israel, przestrzeganie postów i pielgrzymowanie do 

Jerozolimy na Wielkie Święta, ale również ścisłe wypełnianie niezliczonej ilości przepisów, 

obwarowanych niezliczoną ilością zakazów, które zresztą o każdej porze dnia i nocy, nawet 

zbudzony ze snu, umiał gładko wyrecytować z pamięci ku wielkiemu zadowoleniu i dumie swojego 

nauczyciela, głęboko przekonanego o tym — chazan był prawowiernym faryzeuszem — że kto zna 

przepisy i zakazy religijne i wypełnia je dokładnie i szczerze, tym samym spełnia w dużej mierze 

swój obowiązek wobec Boga. W dużej mierze?  

To niewinne, ale ważkie zastrzeżenie podważa nieco poprzednie nasze twierdzenie o faryzejskiej 

prawowierności chazana. Wprawdzie nauczyciel nie odbiegał ani o jotę od wyznawanego 

światopoglądu, ale przeżywał niekiedy duszne niepokoje — dawał im wyraz w swoisty sposób, 

czasem ironiczny i subtelny, a czasem gwałtowny, w zależności od tego, w jakim był nastroju — 

gdyż znając duszę ludzką uważał, że posty, opłaty świątynne i ofiary ze zwierząt nie zawsze są 

wystarczającym dowodem pobożności, albowiem człowiek jest istotą niezwykle złożoną, a jego 

oczyszczenie z grzechów nie może nastąpić tylko za pomocą środków czysto mechanicznych, lecz 

dokonuje się dopiero w pełni po głębokich wstrząsach, do których przede wszystkim zaliczał 

skruchę i pokorę, i umiejętność uniżenia się przed obliczem Pana. Litera i Duch!  

Te dwa zagadnienia spędzały sen z powiek chazana, który męczył się nad ich powiązaniem, 

gdyż nie chcąc dopuścić do przewagi Litery nad Duchem i Ducha nad Literą, niezgrabnie 

balansował pomiędzy tymi pojęciami, raz popadał w płochliwy niepokój w obawie przed zbytnim 

oddaleniem się od Litery, innym razem przed zbytnim oddaleniem się od Ducha.  

Dlatego obserwując uważnie swojego Ucznia, dobrodusznie Mu zazdrościł, gdyż On, choć 

bardzo młody, umiał sprawy te łatwo w sobie rozstrzygać bez niepokoju i wahań. Z czasem chazan 

szukał oparcia w Jego wypowiedziach i tak się urządzał, że opowiadał Mu jakieś zdarzenie — 

zwyczajne zdarzenie z życia miasteczka, bezbarwne i mało ważne — i niewinnie, dla swojego 

dobra i dla rozszerzenia swoich horyzontów prowokując Ucznia do odpowiedzi, czekał 

niecierpliwie na Jego zdanie i sąd i cieszył się, gdy dzięki Jego uwagom i pod ich owocującym 

działaniem nic nieznaczące, jałowe zdarzenie rozrastało się do rozmiarów głębokiej przypowieści, 

w której znajdował ku swojemu zachwytowi ziarno Bożej Prawdy.  



Jezus, idąc teraz do synagogi, przypomniał sobie opowiadanie chazana o faryzeuszu i celniku — 

chazan twierdził, że był to wypadek prawdziwy, ale nie wiadomo, czy tak było w istocie, albowiem 

nauczyciel w swej szlachetnej skłonności do prawdy, chcąc uprawdopodobnić jakąś myśl, często 

zdarzenie zmyślone przyodziewał w szatę zdarzenia prawdziwego, co zresztą nic nie ujmowało 

samemu zdarzeniu, gdyż przecież nie chodziło o jego autentyczność, ale o myśl utajoną w 

opowiadaniu — otóż Jezus przypomniał sobie teraz opowiadanie chazana o faryzeuszu, który stojąc 

w Świątyni obok celnika modlił się do Boga: 

 — O, Elohim, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, drapieżni i niesprawiedliwi, i 

cudzołożni, jako i ten celnik, modlący się obok mnie. Poszczę dwa razy w tygodniu i składam 

opłaty świątynne z majętności domu mojego — tak modlił się faryzeusz, podczas gdy celnik nie 

śmiał nawet podnieść oczu swoich do nieba i tylko bijąc się w piersi wołał: O, Elohim, bądź 

miłościw mnie, grzesznemu.  

— Chazan, nie będąc pewien, czyja modlitwa dotarła do stóp Pana — faryzeusza czy celnika — 

wlepił pytające spojrzenie w Jezusa i czekał na Jego odpowiedź. A Jezus rzekł: — Bardziej 

usprawiedliwiony wrócił do domu celnik niż faryzeusz, albowiem każdy, kto się wywyższa, będzie 

uniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. — Olśniony chazan, kręcąc pięknie trefione kędziory, 

szeptał z zadowoleniem: — Teraz wszystko jest jasne, Jeszua. Elohim był z celnikiem.  

Młodzieniec schodząc teraz z rodzicami ze wzgórza wszystko to rozważał w swoich myślach i 

zastanawiał się w obliczu swej pełnoletności nad zagadnieniem Pokory, Ofiary i Obowiązku, który 

jest identyczny z Elohim, z losem wybranego przez Niego Izraela i z wiernością dla Prawa, a te trzy 

pojęcia tak ściśle zespoliły się w Jego sercu w niepodzielną całość, że stanowiły razem doskonałą 

jedność.  

Jezus przystanął, Miriam i Josef przystanęli również i spojrzeli na Młodzieńca, który poczuł w 

sercu radość z powodu dokonanego odkrycia.  

Wprawdzie w dniu pełnoletności syna ustawała władza ojca nad synem, lecz syn, stając się 

pełnoletni, podpadał z kolei pod władzę Obowiązku i znowu stawał się Jego Synem, przeto znowu 

przechodził pod władzę Ojca, albowiem cokolwiek Syn myślał i cokolwiek działał, musiał myśleć i 

działać w Imię Ojca i Syna, i nie tylko w Imię Ojca i Syna, ale również w Imię Ducha Pokory, 

ożywiającego wszelką Literę, owego Ducha, który wraz z Ojcem i Synem był wszechmocną 

tożsamością, Trójcą, Świętą Liczbą, jednym i równocześnie potrójnym źródłem Początku, Trwania 

i Końca Wszechrzeczy.  

Tak rozmyślał Jezus, gdy z pochyloną głową o świcie deszczowego miesiąca marcheszwan 

wstępował w progi synagogi, aby stać się przed obliczem ludzi synem dziedzictwa, widzialnym 

synem Obowiązku.  

Usiadł w kącie pod ścianą obok Josefa, a Miriam udała się na piętro, na drewniany balkon 

przeznaczony dla kobiet, i tam, siedząc za przeźroczystą zasłoną, z tkliwą uwagą patrzała na Syna, 

to znów na jedwabną kotarę zasłaniającą aron hakodesz, którą własnoręcznie haftowała, i nie mogła 

pozbyć się natrętnego wrażenia, że widzi wśród jej różnobarwnych kwiatów i sześcioramiennych 

gwiazd głowę swojego Syna.  

 



Jezus pogrążył się w modlitwie.  

Ludzie tłumnie wchodzili do synagogi. Środkiem sali kroczył sztywny jak mumia rosz 

hakneseth, zwierzchnik synagogi, poprzedzany przez chazana, który torował mu drogę ku 

honorowemu miejscu, znajdującemu się tuż obok arki.  

Josef siedzący obok Jezusa nie mógł się skupić z powodu zbyt wielkiego wzruszenia i zamiast 

modlić się, przypomniał sobie odległą przeszłość, i tak rozważając ten czas, piął się coraz wyżej ku 

Elohim, ku sferom, gdzie nie ma już ani słów, ani myśli, ani modlitw, ani wzruszeń, lecz jest tylko 

niezmącona zgoda między człowiekiem a Bogiem.  

I nic o tym nie wiedząc, stał w obliczu Elohim, oko w oko z absolutną radością, i tylko dzięki tej 

niewiedzy mógł wytrzymać na sobie spojrzenie Wiekuistych Oczu. Josef podniósł głowę i poczuł 

na sobie wzrok Jezusa.  

A tymczasem obok arki stał rosz hakneseth i nakładając na siebie chustę modlitewną, szczelnie 

owijał ją dokoła pleców, ramion i bioder, jakby pragnął za pomocą niej odgrodzić się od ludu, do 

którego czuł — mówiono, że sprzyja saduceuszom — wyraźną niechęć.  

Ponieważ chusta szczelnie przylegała do jego ciała i krępowała jego ruchy, z trudem usiadł na 

swoim honorowym miejscu i wciąż jeszcze z pobożną pedanterią poprawiał jej fałdy, jakby się 

lękał, że przez mimowolną ich luźność i drobną szczelinę przeniknąć może do jego wnętrza gminne 

tchnienie cieśli, garncarzy, szewców, farbiarzy i rolnych robotników zebranych w synagodze.  

Dopiero odgrodziwszy się od ludzi, poczuł się bezpiecznie i bliżej Boga i wydąwszy policzki, 

spod gęstych brwi z nieukrywaną pogardą patrzał na ten ciemny tłum, zabobonnie wierzący w 

aniołów, w nieśmiertelność duszy i w Boży udział w ich prostackim i nędznym życiu.  

Wzrok jego spoczął mimo woli na Jezusie i rosz hakneseth dopiero teraz przypomniał sobie, że 

ten chudy wyrostek, Syn cieśli Josefa ben Jaakow, będzie dzisiaj bar micwe. Ale nie mógł sobie 

przypomnieć, kto mu o tym powiedział.  

Było mu to zresztą zupełnie obojętne, podobnie jak obojętna była mu dzisiejsza uroczystość, 

która na pewno będzie przydługa i nudna, jak wszystkie uroczystości rodzinno-religijne, suto 

zaprawione ckliwością, łzami wzruszenia i wylewnymi życzeniami.  

Zjawili się wszyscy krewni Josefa i Miriam.  

Przybyli stryjowie, wujowie i ciotki, na zewnątrz życzliwi i uradowani, ale wewnątrz nieco 

zazdrośni, gdyż wiedząc o zdolnościach Jezusa, wyobrażali sobie, jak wielkie wrażenie uczyni na 

obecnych pierwszy Jego występ w synagodze, a przeczuwając Jego powodzenie, z troską myśleli o 

własnych synach, którzy z pomocą Boga za rok, za dwa, za trzy w tej samej synagodze będą musieli 

w dniu bar micwe zdać egzamin ze swej wiedzy przed całym zgromadzeniem, ale ich wiedza w 

porównaniu z wiedzą Jezusa była jak nikła trawka wobec libańskiego cedru.  

Więc się smucili nieprzystojnym smutkiem i starali się go ukryć pod uśmiechami, które ludziom 

niewtajemniczonym w rodzinne stosunki wydawały się szczere, i na pewno były poniekąd szczere, 

bo przecież Jezus był ich krewnym, a więź rodzinna w rodach izraelskich była tak silna, że nawet 

niekiedy przezwyciężała osobiste niechęci i zazdrości; ale cokolwiek powiemy o zachowaniu się 

krewnych, musimy pamiętać, że u korzeni ich uczuć tkwiła zazdrość, a to spostrzeżenie jest dla nas 

tym cenniejsze, że wyjaśni nam ono pewne zdarzenie z późniejszego życia Jezusa.  



Nie należy jednak uogólniać zachowania się rodziny. Jaakow i Jehuda, chłopcy zdolni i pobożni, 

byli do Niego szczerze przywiązani, kochali Go i podziwiali, a uznając Jego duchową wyższość nad 

sobą, starali się w swoich rodzicach wzbudzać serdeczne uczucie dla ciotecznego Brata. 

 — No, dobrze, dobrze, ale dlaczego chazan więcej kocha Jeszuę niż was? — z uporem pytała 

ich matka, Mariamne, żona Halfiego, dając tym pytaniem dowód nie tylko troski o życiowe 

powodzenie swoich synów, lecz także wyraz swoim ambitnym uczuciom, które kazały jej 

upatrywać w synach najmądrzejsze i najpiękniejsze dzieci spośród wszystkich dzieci Nazarethu.  

Chazan i śpiewak synagogalny czynili ostatnie przygotowania do nabożeństwa, objaśniali knoty 

w lampkach oliwnych, płonących przed arką, ostro napominali chłopców zbyt głośno z sobą 

rozmawiających, wygładzali troskliwie kobierzec leżący na podłodze bimah i pociągając za sznurek 

próbowali, czy kotara zasłaniająca arkę z rodałami rozsuwa się bez trudu i zgrzytu, aż wreszcie 

obrzucili troskliwym spojrzeniem zgromadzonych ludzi.  

Stwierdziwszy, że i oni na równi z lampkami oliwnymi, kobiercami i zasłoną znajdują się w 

należytym porządku — z widocznym lekceważeniem, a może tylko ze źle ukrytym onieśmieleniem 

zerknęli jeszcze na galerię, przeznaczoną dla kobiet — dopiero teraz wzrok zatrzymali na barczystej 

postaci rosz hakneseth, który znużonym ruchem głowy dał znak do rozpoczęcia nabożeństwa.  

Chazan wstąpił na bimah, zakrył twarz modlitewną chustą i czekał w napiętym skupieniu, a wraz 

z nim w zupełnej ciszy czekali wszyscy zgromadzeni, jedni pochyleni przed siebie, drudzy z 

głowami wzniesionymi ku niebu, tamci z twarzami odsłoniętymi, a inni szczelnie nakrytymi chustą 

modlitewną, każdy w innej pozie, w zależności od tego, która z nich ułatwiała mu zbliżenie do 

Elohim i nawiązanie żarliwej rozmowy z Niewidzialnym.  

Śpiewak stanął przed arką, chustę modlitewną, która w luźnych fałdach opadała ku ziemi, 

powolnym ruchem podciągnął na ramiona i wzniósł do nieba chude ręce o barwie starej kości 

słoniowej, i tak trwając, niemym gestem wyciągniętych dłoni hamował w zgromadzonych wybuch 

ekstazy, ale czynił to świadomie, albowiem wiedział, że gdy tylko wypowie pierwsze słowa 

modlitwy, zebrani, im dłużej będą trzymani na wodzy w nerwowym napięciu, tym głośniej potem 

wybuchną niepowstrzymanym jękiem i krzykiem.  

Jeszcze wyżej uniósł dłonie, pochylił się na bok i rozcapierzył nad głową drżące palce, jakby 

zasłaniał się przed spadającymi nań niebiosami, i nie mogąc już dłużej opanować pobożnego 

napięcia tłumu ani samemu oprzeć się gorejącemu w nim ogniowi, z żarem, w którym była 

równocześnie i błagalna modlitwa, i ulga człowieka zdejmującego z siebie gniotący go ciężar, 

zaintonował wibrującym od łkania głosem Szema Israel, i w tej samej chwili runął ku niebu krzyk 

tłumu i wzniosły się ku niebu wszystkie dłonie, i zatarła się wszelka różnica między dłońmi i 

ustami, bo nie wiadomo było, czy to krzyczą do Elohim wzniesione w rozpaczy i tryumfie, i ufności 

ręce, czy też krzyczą zrozpaczone i tryumfujące, i ufne usta. 

 — Słuchaj, Izraelu — krzyczał tłum, wyrzucając z siebie rozpalone słowa. — Pan jest 

twoim Bogiem, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swojego ze wszystkiego 

serca swego i ze wszystkiej duszy swojej. I będą te słowa, które ci dzisiaj przekazuję, w 

sercu twoim. I będziesz je opowiadał synom swoim, i będziesz o nich rozmyślał, siedząc 

w domu i idąc drogą, śpiąc i wstając  



— głosy łkały, krzyczały, w nagłym porywie wzlatywały ku niebu, pękały jak race, 

rozpryskiwały się w tysiące kolorów i błysków i gasły na wysokościach, pozostawiając po sobie 

nieprzeniknione ciemności, które znów ustępowały pod naporem nowych i jeszcze 

gwałtowniejszych wybuchów, zaklęć, rozkazów i przykazań, brzmiących nieomal jak groźba nawet 

wówczas, gdy wypowiadane były głosem drżącym od płaczu i jęku, albowiem taki był przywilej 

tych słów, że działały jak palący ogień i łagodząca oliwa, jak ostry miecz i uzdrawiający opatrunek.  

Nagle zapadło milczenie.  

Jeszcze tu i ówdzie słychać było westchnienie i oderwany, z wolna zamierający jęk, ale tłum, 

wyczerpany krzykiem, wyrzuciwszy z siebie święty akt wiary, teraz już zupełnie uległy woli 

Elohim, urobiony i ugnieciony przez Niego jak ciasto, pogrążył się w cichej i łagodnej kontemplacji 

i czekał tylko na znak śpiewaka, by zaintonować Szemone Esre, śpiew błogosławieństw ku chwale 

Niewidzialnego, a gdy wreszcie śpiewak radosnym i jasnym głosem wypowiedział pierwsze słowa 

modlitwy, zgromadzeni z zachwytem podchwycili jego nutę i stopień po stopniu pokornie pięli się 

ku jasności, a jakkolwiek słowa, które śpiewali, nasycone były dramatycznym patosem, radość i 

uśmiech okalały ich wargi, co jest dowodem, że niekiedy patos i uśmiech mogą kroczyć obok siebie 

w poufałej zgodzie. 

 — Bądź pochwalony, Wiekuisty Boże — śpiewali — Boże ojców naszych, Boże Abrahama, 

Jicchaka i Jaakowa, Panie wielki, potężny i pełen majestatu, Panie najwyższy, który 

świadczysz zbawienne łaski i władcą jesteś wszystkiego, który pamiętasz o miłości ojców i 

sprowadzisz Zbawiciela dla dzieci ich dzieci, dla Imienia Twego w miłości. Królu, Podporo, 

Zbawicielu i Tarczo! Bądź pochwalony, Wiekuisty, Tarczo Abrahama! Potężny jesteś po 

wieczny czas, o Panie! Ożywiasz zmarłych i niewyczerpany jesteś w zbawieniu. Żywych 

darzysz łaską, ożywiasz zmarłych w nieskończonym miłosierdziu, podnosisz upadających, 

leczysz chorych, uwalniasz związanych i dotrzymujesz swej wierności śpiącym w prochu. Kto 

jak Ty jest panem potężnym i kto Tobie dorównuje, Królu, który uśmiercasz i ożywiasz, i 

każesz kwitnąć zbawieniu? Kto jak Ty jest Ojcem Miłosierdzia, który w Miłosierdziu pamięta 

o życiu swoich stworzeń? A sprawiedliwy jesteś, gdyż ożywiasz zmarłych. Bądź pochwalony, 

Wiekuisty, który ożywiasz zmarłych! Jesteś Święty, a Imię Twoje jest święte, a święci chwalą 

Cię codziennie!  

 

I znów umilkli. Z początku ogarnęło ich łagodne wyczerpanie, gdyż poczuli w sobie nadmiar 

Bóstwa i błogą świadomość nierozerwalnych z Nim związków, i pogrążeni w miłym odrętwieniu 

poddawali się błogosławionemu działaniu Elohim, który spoczywał w nich z tym samym 

zaufaniem, z jakim oni w Nim spoczywali — Bóg i człowiek obficie darzyli się wzajemną 

obecnością — ale ten stan nie trwał długo i z wolna począł ustępować innym uczuciom.  

Zstępowali na ziemię. Rozglądali się dokoła, szukając wzrokiem Jeszuy ben Josef, o którym 

wiedzieli, że jest dzisiaj bar micwe, i każdy z tych garncarzy, cieśli, sukienników, farbiarzy, 

szewców i robotników pałał wzniosłą ciekawością usłyszenia wywodów Młodzieńca, cieszącego 

się w miasteczku, mimo młodego wieku, sławą znawcy Tory, a wprawdzie ciekawość tych ludzi — 

byli przecież tylko ludźmi, więc skażeni byli małymi i wielkimi wadami — na pewno była 

zabarwiona życzliwością dla syna biednego cieśli, ale łatwo było poznać po ich niedomówionych 



zdaniach i półuśmiechach, że każdy z nich byłby rad, gdyby fama o mądrości Jezusa była nieco, 

choć odrobinę przesadzona.  

Uczucie to niewątpliwie niezbyt harmonizowało z ekstazą, którą dopiero co przeżywali, ale jak 

już powiedzieliśmy, byli tylko ludźmi pełnymi sprzeczności, a wiemy przecież, że słaba natura 

człowieka, oceniając myśli i czyny bliźniego, zawsze chętnie poddaje się równoczesnemu działaniu 

podziwu i ironii, zachwytu i potępienia, dumy i zawiści, zwłaszcza gdy chodzi o kogoś z 

najbliższego kręgu znajomych, przyjaciół i krewnych, o kogoś, kogo się codziennie spotyka na tej 

samej ulicy, w tym samym domu i w tej samej synagodze.  

Bliskość jest wrogiem sprawiedliwej oceny.  

Więc szeptali między sobą i zerkali nie tylko na Młodzieńca, wciąż pogrążonego w modlitwie, i 

na Josefa, siedzącego z pochyloną głową, ale także na chazana, który drżał z trwogi i podniecenia, 

mrugał nerwowo powiekami i zwilżał językiem spieczone wargi.  

Zdawał sobie sprawę z nastroju panującego w synagodze i wiedział, że los nauczyciela i jego 

przyszłość, i dobra opinia zależne są od tego, czy jego uczeń zdobywa poklask słuchaczy, czy 

otrzymuje naganę, a w tym wypadku bardzo się zaangażował, może nawet zbyt pochopnie, gdyż 

pragnąc siebie wywyższyć, często pysznił się publicznie postępami Jezusa w nauce i wynosił pod 

niebiosa Jego wiedzę i zdolności, jak przystało na ambitnego nauczyciela, własnym talentom 

pedagogicznym w dużej mierze przypisywał wyniki, jakie syn cieśli osiągnął w nauce Tory.  

A teraz bał się. Jak wytłumaczy uczniom, w razie klęski Jezusa, że nieomylność nie jest 

przywilejem nawet najlepszych nauczycieli i pedagogów? I biedny, trzęsący się ze strachu chazan 

ledwo trzymał się na nogach, i idąc do arki w towarzystwie kantora i tłumacza, już teraz 

zastanawiał się nad argumentami, których użyje dla salwowania swojego nauczycielskiego honoru.  

Ale gdy stanął u stóp aron hakodesz i zaśpiewał Szema Israel, i rozsunął zasłonę, przejęty 

widokiem zwojów świętej Tory, zawstydził się swojej nieufności i głębiej na oczy nacisnął chustę 

modlitewną, chcąc ukryć przed Niewidzialnym swą zakłopotaną twarz.  

Błogosławione promienie bijące od rodałów spłynęły na zgromadzonych i wymiotły z ich serc 

zawistne i małoduszne uczucia. Stali pochyleni pod ciężarem majestatu otwartej arki.  

Chazan wyjął ostrożnie rodały odziane w drogocenne tkaniny, ucałował je i krocząc środkiem 

synagogi — synowie Izraela dotykali zwojów końcami palców i przykładali je nabożnie do ust — 

wszedł na bimah, obiema rękami podniósł rodały w górę nad głowami tłumu i jasnym głosem, w 

którym nie było śladu niedawnego strachu i drżenia, zaintonował:  

— Niech będzie pochwalony Ten, który w swej świętości dał Torę swojemu ludowi, Izraelowi 

— po czym przy pomocy śpiewaka i tłumacza zdjął tkaninę z rodałów, rozwinął je na płaskim 

pulpicie, wyszukał rozdział przeznaczony do czytania w dniu dzisiejszym i spojrzawszy przed 

siebie zawołał śpiewnym głosem: — Niechaj przyjdzie tutaj Jeszua ben Josef.  

Tłum rozstąpił się. Jezus wszedł na bimah, ucałował białe frędzle swej chusty modlitewnej i 

podał ją chazanowi.  

Nauczyciel rozwinął ją i narzucił na głowę i ramiona Młodzieńca, który sprawnym ruchem dłoni 

odgarnął ją z czoła, a potem podciągnął ku górze na ramiona, by nie dotykała podłogi.  



Jego ruchom, tak dojrzałym i doświadczonym, jakby codziennie wykonywały tę czynność, 

towarzyszyło ciche łkanie kobiece dochodzące z galerii spoza zasłony, a Jezus poznał, że jest to 

łkanie Jego matki, która łzami witała młodość swojego pierworodnego. 

 Jezusowi zrobiło się żal Miriam i chętnie rzuciłby jej pocieszające spojrzenie, które by umocniło 

matkę w przekonaniu, że w tej radosnej chwili jej Syn stoi u jej boku, ale przemógł się i mając do 

wyboru tkliwe rozrzewnienie lub surową powagę, matkę lub Ojca, wybrał Ojca, więc pokłonił się 

rodałom, ucałował je i wciąż słysząc za sobą ciche łkanie niewiasty zagłuszył je podniosłym 

śpiewem: 

 — Chwalcie Elohim godnego chwały. Niech będzie pochwalony Wiekuisty, godny wiecznej 

chwały. Bądź pochwalony, Wiekuisty, Boże nasz, Królu wszechświata, który wybrałeś nas spośród 

wszystkich narodów i dałeś nam swój Zakon. Bądź pochwalony, Elohim, Dawco Zakonu 

 — śpiewając był pewien, że matka pochwala Jego wybór i cieszy się, iż w podniosłej dla Niego 

chwili nie rozproszył uroczystego nastroju niepotrzebnym zwracaniem uwagi na jej łzy, a pewność 

ta jeszcze bardziej rozpalała w Nim uczucie wdzięczności dla tej, która będąc niewiastą Cienia, 

zawsze umiała pozostać w cieniu.  

A chociaż nieustannie myślał o matce podczas błogosławieństwa — przypomniał sobie 

upomnienie chazana, że w czasie modlitwy nie powinien myśleć o niczym innym jak tylko 

o Niewidzialnym — jej łkająca obecność nie tylko nie mąciła żaru i jasności wypowiadanych przez 

Niego zdań, ale jeszcze mocniej wiązała Go z Bogiem.  

Zgromadzeni byli zaskoczeni i oszołomieni głębią uczucia, z jakim Jezus wypowiedział 

błogosławieństwo. Słyszeli je wypowiadane niezliczoną ilość razy przez sprawiedliwych mężów, 

ale dzisiaj zabrzmiało ono inaczej, tak bardzo inaczej, że zdawało się im, iż słyszą je po raz 

pierwszy.  

I nawet z twarzy rosz hakneseth znikł grymas znudzenia, i nawet czujnym krewnym udzieliło się 

potakujące podniecenie, a batlanim świetnie obeznani z duchem i stylem synagogalnych 

nabożeństw — mając wolny czas, obowiązkowo przychodzili na każde zebranie — zgodnie 

szeptali, że dotychczas nikt tak pięknie nie błogosławił w Nazarecie.  

Tylko chazan znowu mrugał powiekami, a jego dłoń znowu drżała, gdy srebrnym wskaźnikiem 

wysadzanym koralami wskazywał Jezusowi wersety przeznaczone do czytania w dniu pierwszego 

Szabatu deszczowego miesiąca marcheszwan, a na dzień ten przypadały rozdziały z Księgi 

Bemidbar, z Księgi Liczb, opowieść o Wężu miedzianym podwyższonym na pustyni.  

— I ruszyli z góry Hor — czytał Jezus, a głos jego brzmiał z początku spokojnie, lecz już przy 

następnym zdaniu spotężniał, stał się surowy i groźny i trwał w swojej surowości przez cały czas 

czytania, by wreszcie w zakończeniu zabrzmieć tragiczną melodią, która wszystkich zaskoczyła, 

gdyż odbiegała od pocieszającego finału wersetu. — I ruszyli z góry Hor — czytał Jezus — drogą, 

która wiedzie do Morza Sitowia, aby obejść ziemię Edom.  

I począł sobie lud przykrzyć drogę i trudy i rzekł wyrzekając przeciw Bogu i Mojżeszowi: 

„Czemuś nas wywiódł z Micraim, abyśmy pomarli na pustyni? Nie masz chleba, nie masz wody, a 

dusza nasza już się brzydzi tym lichym pokarmem”.  



Przeto Pan przypuścił na lud węże ogniste; a gdy bardzo wielu było od nich zranionych i umarło, 

przyszli do Mojżesza i rzekli: „Zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu i tobie. Proś, by oddalił 

od nas węże”. I modlił się Mojżesz za ludem. I rzekł Pan do niego: „Uczyń węża miedzianego i 

postaw go na znak: kto ukąszony wejrzy nań, żyw będzie”. Uczynił tedy Mojżesz węża 

miedzianego i postawił go na znak, a gdy ukąszeni na niego patrzyli, byli uzdrowieni.  

Potem odczytał Jezus przypadający na ten Szabat rozdział z Ksiąg Proroków, a wtedy tłumacz 

synagogalny podszedł do pulpitu, by według zwyczaju przełożyć hebrajskie wersety na język 

aramejski, ale Młodzieniec, prawdopodobnie nie dowierzając jego zdolnościom, gdyż niekiedy w 

zbytnim pośpiechu nie dość ściśle oddawał sens i muzykę oryginału, powstrzymał go gestem ręki i 

sam przełożył tekst nie uroniwszy nic z jego sensu i muzyki tak ważnej dla zrozumienia i wczucia 

się w piękno świętego słowa, napisanego literami, których kształt stworzył sam Elohim.  

W synagodze zapanowała śmiertelna cisza, a oczy wszystkich spoczęły na Jezusie, a On — 

chcąc dać rękom swobodę ruchów, znów podciągnął na ramiona modlitewną chustę — począł 

mówić równym, ciemnomatowym, nieco ściszonym głosem o miedzianym wężu, którego Mojżesz 

zawiesił wysoko na drzewie, aby był widziany przez wszystkich łaknących uzdrowienia i łaski 

Pana, gdyż wąż uzdrawiał każdego chorego na ciele i duszy, który na niego spojrzał, a chociaż w 

wersecie nie było wyraźnie powiedziane, że wąż wisiał na drzewie, jasne jest, że Mojżesz musiał go 

zawiesić na drzewie lub choćby na słupie, a do tego celu specjalnie nadawał się słup z przybitą doń 

poprzeczką, aby wąż, wisząc wysoko nad ziemią, był z dala i z bliska wyraźnie widziany przez tłum 

spragniony uzdrowienia według świętych słów Elohim, że kto z ukąszonych wejrzy nań, żyw 

będzie.  

Tu Jezus podniósł do góry prawą dłoń i równocześnie wzmocniwszy głos, który zabrzmiał teraz 

barwną pełnią, począł mówić o wężu jadowitym i o wężu uzdrawiającym, przeciwstawiał jednego 

drugiemu i odmalował ich wzajemną walkę, zakończoną zwycięstwem Węża miłosiernego.  

Niektórzy spośród słuchaczy, czy to podnieceni swą ognistą wyobraźnią, czy też ulegając 

wewnętrznej sile Młodzieńca mówiącego z niezwykłą swadą, mimo woli w jadowitym gadzie 

wydającym przeraźliwy syk odnajdywali podobieństwo do jednego ze znakomitych mężów 

jerozolimskich, ale zdławili w sobie natychmiast to błędne wrażenie, zwłaszcza że im nawet przez 

myśl nie przeszło, aby mówca mógł świadomie przed całym zgromadzeniem snuć podobne 

analogie, uwłaczające wysokiej godności arcykapłana.  

Bezwolnie jednak poddali się niezwykłym wywodom i szli jak we śnie za myślą Jezusa, który z 

kolei przeszedłszy do Węża uzdrawiającego — nigdy dotychczas nie spotkali się z tak tragiczną 

koncepcją — mówił o posłannictwie Syna Światła i tak dokładnie opisał wygląd zewnętrzny i 

duchowe właściwości Węża, korzystając przy tym z tekstu Jesai i niektórych psalmów, że z 

początku nie mogli ustalić, czy mówi o Wężu, czy o Człowieku, czy też o obu naraz, i dopiero u 

samego końca Jego wywodów zrozumieli, że podwyższony na pustyni cierpiący, litościwy, 

miłosierny i przebaczający Wąż, biorący w siebie i na siebie ciężar grzechów i win wszystkich 

ludzi, był podobieństwem umęczonego Dobra, przyobleczonego w ciało, które wisząc na drzewie, 

jak gąbka wsysało w siebie całe zło ludzkie i istnieniem swoim uzdrawiało człowieka.  

 



Jezus, kończąc swój komentarz, wskazał na duchowy związek łączący bar micwe, synostwo 

Obowiązku, z pojęciem Węża miedzianego, podwyższonego rękami rogatego proroka, albowiem 

Wąż miedziany jest również synem Pokory, Ofiary i Obowiązku i wskutek tego musi wziąć na 

siebie cierpienie bliźnich, i przy tych słowach — należy pamiętać, że stał na bimah, na 

podwyższeniu, i górował nad całym zgromadzeniem — rozkrzyżował szeroko ręce, lekko pochylił 

głowę ku prawemu barkowi — ten ruch zwykł często czynić, gdy przeżywał i rozważał sprawy 

przysparzające Mu troski — i przypominał teraz — wszyscy to zgodnie zauważyli, chociaż ze 

względu na miejsce uświęcone obecnością Boga nie wymieniali głośno między sobą swoich 

spostrzeżeń — Węża zmęczonego, wiszącego na drzewie lub słupie wbitym w pustynny piasek. 

Jezus opuścił dłonie ucałował święte rodały, zwinął je i podniósłszy wysoko w górę, zaintonował: 

— Baruch ata Adonaj, melech haolam...  

— Bądź pozdrowiony, Wiekuisty, Panie wszechświata, który nam dałeś Zakon prawdziwy i 

wieczne życie w nas wszczepiłeś, bądź pochwalony, Wiekuisty, Dawco Zakonu.  

Zebrani, którzy z napiętą uwagą słuchali wywodów Jezusa, ważąc każde Jego słowo, myśl i 

obraz, rozmyślali teraz nad sposobem, w jaki wypowiadał On swoje sądy, a szczególnie zastanawiał 

ich zwrot o wszystkich ludziach, których uzdrowi Wąż podwyższony.  

Mówił przecież wyraźnie o wszystkich ludziach, a nie tylko o Izraelu, co było sprzeczne z ich 

pojęciem bliźniego i Mesjasza, Zbawcy Izraela, ale zachwyceni pięknem Jego wywodów i nie 

chcąc mącić uroczystego nastroju, przejęzyczenie to położyli na karb Jego oratorskiego 

niedoświadczenia i niepokoju spowodowanego pierwszym występem w synagodze, i po 

skończonym nabożeństwie obejmowali Jezusa, życzyli Mu długich lat życia, a nawet rosz 

hakneseth, wiecznie znudzony, ziewający rosz hakneseth podniósł się ze swojego honorowego 

miejsca i gratulując Josefowi, tak do niego powiedział:  

— Oby Elohim był zawsze z mądrością twojego syna i niechaj wyrośnie on na twoją pociechę, 

niechaj weźmie sobie za żonę najpiękniejszą i najcnotliwszą spośród wszystkich dziewic i obdarzy 

cię wnukami, radością twojej starości.  

— Chazanowi kamień spadł z serca. Chętnie objąłby swojego Wychowanka i serdecznie Go 

uścisnął, ale od pewnego czasu czuł się, nie wiedząc dlaczego, coraz bardziej wobec Niego 

onieśmielony, więc tylko patrzał z wdzięcznością na Jezusa i byłby, jak nigdy dotychczas, 

szczęśliwy szczęściem doskonałym, gdyby nie jedna jedyna drzazga, która tkwiła w jego sercu: 

wprawdzie jednego i drugiego rozmówcę głośno zapewniał, że owa niezbyt udana wzmianka o 

wszystkich ludziach jest tylko niezręcznym określeniem — bo jakżeż mogło być inaczej? — ale w 

głębi duszy bał się, że nie była to nieporadna niezręczność, lecz owoc długich rozmyślań, gdyż 

znając swojego Ucznia, wiedział, iż ważył On każde słowo i nigdy lekkomyślnie nie wypowiedział 

zdań nieprzemyślanych. Biedny chazan.  

Chcąc wyrwać z serca tę drzazgę, tak długo krążył w sposób sobie właściwy dokoła tego 

trudnego zagadnienia, analizował je i przesiewał przez sito różnych argumentów — jednym z nich 

było przekonanie o nieskazitelnej prawomyślności Ucznia, który myśląc zawsze jasno i logicznie, 

nie mógł przecież utożsamić losu Izraela z losem nieczystego poganina — aż doszedł po dłuższym 

wahaniu do wniosku, że wbrew temu, co dotychczas o Jezusie wiedział, na pewno było to 

przejęzyczenie i tylko przejęzyczenie.  



I upewniając się, i utwierdzając w tym mniemaniu, odpędzał gorzką myśl, że najzdolniejszy 

spośród jego uczniów, korona nazarethańskiego beth hasefer, wierzy w Mesjasza, który przyniesie 

zbawienie Izraelowi i poganom.  

A ponieważ po chwili znów ze wzmożoną siłą wróciła do jego serca dawna niepewność, jedyną 

pociechą w tej rozterce był aforyzm, który często powtarzał swoim wychowankom — jego 

autorstwo przypisywano nawet samemu Gamalielowi — że goj znający Torę równy jest 

arcykapłanowi, a Jezus, mówiąc o wszystkich ludziach — o narodzie wybranym i poganach — na 

pewno miał na myśli pogan znających święty Zakon, czyli równych arcykapłanowi.  

I pocieszony chazan począł przepychać się do Jezusa przez tłum krewnych, stryjów i wujów, 

braci stryjecznych i ciotecznych, którzy przewalczywszy w sobie — jedni naprawdę, drudzy 

pozornie — zazdrość, otoczyli Jezusa zwartym kołem i rozpływali się w pochwałach nad 

głębokością i pięknem Jego mowy.  

Jaakow i Jehuda, synowie Halfiego, dobrzy i życzliwi młodzieńcy, jedyni spośród wszystkich 

krewnych mieli łzy w oczach i nieustannie ściskali i obejmowali Jezusa, i dotykali Jego ramienia, a 

gdy wyszli przed synagogę, złożyli czołobitne życzenia cichej i uśmiechniętej Miriam. Josef, blady, 

drżącym głosem zaprosił krewnych i znajomych na wieczorną ucztę.  

I ruszyli w powrotną drogę do domu. Wiał porywisty wiatr. Josef czuł dojmujący ból w 

piersiach, ale szedł raźno, nie dając poznać po sobie, że się źle czuje. Tylko raz w drodze 

przystanął, głęboko odetchnął i rzekł:  

— Szczęśliwe są uszy moje, bo słyszały to, co słyszały, synu mój, Jeszuo.  

 


