
     

 

XXII Niedziela zwykła   

30 sierpnia 2020    Mt 16, 21-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

 Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele 
cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech 
Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie.  Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: 
Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, 
co ludzkie.  Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.  Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.                    
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy 
szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?  Albowiem Syn 
Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda 
każdemu według jego postępowania. 
 

 

Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

 

Pierwsza zapowiedź męki (Mt 16, 21 - 23) 

 

 

ST: Iz 52,13-53,12; Dn 9,26; Oz 6,2 

NT: Mt 17,22-23; 20,17-19 II Mk 8,31-33; Łk 9,22 

KKK: poznanie Chrystusa, 471-474; cierpiący Mesjasz, 440, 607 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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[16, 21]  

Słowa rozpoczynające ten fragment są kluczowe dla dalszego rozwoju akcji                                

w Ewangelii Mateusza. Odtąd zaczął Jezus - taka sama formuła wprowadzająca została 

wykorzystana w wersecie 4,17, by zaznaczyć początek Jego działalności w Galilei. 

Teraz zaznacza ona początek kolejnego ważnego etapu tej historii. Jezus osiągnął kres 

swej działalności w Galilei i ma rozpocząć wędrówkę na południe, do Jerozolimy. 

Co tragiczne, Jezus, gdy tam dotrze, nie zostanie chętnie przyjęty przez władze 

religijne. 

Wybiegając wprzód dzięki prorockiej wizji, przewiduje ciąg zdarzeń, który doprowadzi 

do tego, że wiele wycierpi, a ostatecznie będzie zabity. 

Gdy uczniowie usłyszeli o tym po raz pierwszy, z pewnością była to dla nich szokująca 

wiadomość. Lecz w zapowiedzi tej kryje się dziwny promyk nadziei. Jezus wspomina, że 

trzeciego dnia zmartwychwstanie. Możemy tylko zgadywać, jak tę ostatnią kwestię 

rozumieli uczniowie. 

[16, 22]    

Piotr nie może znieść tego mówienia o nieszczęściach czekających Mistrza                               

w Jerozolimie. Impulsywnie upiera się: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to 

nigdy na Ciebie. 

Cały ten scenariusz wydaje się nie do pomyślenia. Piotr spodziewa się, że Mesjasz 

będzie zwyciężał i królował, a nie, że zostanie zabity. 

 [16, 23] 

Gdy tylko Piotr wyraża swój protest, Jezus gromi go słowami:  

Zejdź Mi z oczu, szatanie! 

Trudno wyobrazić sobie ostrzejszą i bardziej mrożącą krew w żyłach naganę. 

Piotr, który przed chwilą był wychwalany i wywyższany w wyszukanych słowach, teraz 

zostaje nazwany diabłem. 

 Powodem jest to, że myśli on po ludzku, nie zaś po Bożemu. 

Słowa Piotra nie wynikają z duchowego rozeznania. Zamiast tego, ulega on ludzkiej 

awersji do cierpienia. Ponadto perspektywa, że Jezus zginie w Jerozolimie, dramatycznie 

kłóci się z jego własnymi oczekiwaniami co do Mesjasza i jego misji. 

Czytelnicy Ewangelii Mateusza przypomną tu sobie, że Szatan próbował odwołać się do 

obu tych instynktów, gdy oferował Jezusowi taką drogę do panowania nad światem, na 

której nie byłoby krzyża (4,8-10). 

 



Znaczące jest, że Jezus opisuje Piotra jako zawadę. 

Użyte tu greckie pojęcie odnosi się do "kamienia potknięcia", przez który człowiek 

chwieje się i upada
1
. 

Kontrast między tym obrazem a obrazem opoki z wersetu 18 jest bez wątpienia 

zamierzony. Różnica kryje się w przeciwstawieniu łaski i natury. 

 Gdy Piotr - jak w wersecie 16 - mówi to, co zostało mu objawione przez Ojca, 

jest solidnym kamieniem węgielnym, który trzyma siły ciemności z dala.  

 Lecz gdy ten sam Piotr przemawia z punktu widzenia słabej ludzkiej natury, 

niewspieranej Bożą mocą, wówczas jest kamieniem, o który potykają się inni. 

 

Warunki bycia uczniem (Mt 16, 24 - 28) 

 

 

ST: Hi 2,4; Ps 49,8-9 

NT: Mt 10,38-39; 2 Kor 5,10 II Mk 8,34-9.1; Łk 9,23-27 

KKK: odkupieńcze cierpienie, 618; drugie przyjście Chrystusa, 671; Chrystus Sędzia, 

678 - 679 

Lekcjonarz: 16,24-27: Msza na konsekrację dziewic i na śluby zakonne; Msza za 

zakonników; Msza za świeckich; czytania wspólne o świętych mężczyznach i 

kobietach 

 

W poprzednim epizodzie Jezus po raz pierwszy mówił o swym cierpieniu i śmierci. 

Teraz stwierdza, że oczekuje od uczniów podążenia za Nim tą drogą.  

Jego uczniowie również muszą iść tam, dokąd On idzie. Jezus odda za nich swoje życie. 

Czy oni będą skłonni oddać za Niego swoje? 

[16, 24 - 26]    

Najpierw Jezus podkreśla, że każdy uczeń musi wziąć krzyż i naśladować swego 

Mesjasza. Fakt, że jesteśmy już tak zaznajomieni z tym językiem, przesłania nam 

znaczenie tych słów. 

Niewielu z nas kiedykolwiek było świadkami czegoś równie barbarzyńskiego, co 

ukrzyżowanie człowieka. 

To Rzymianie doprowadzili do perfekcji tę metodę egzekucji, jednak rzymscy 

obywatele uważali za niestosowne nawet wspominanie o niej w publicznej rozmowie
2
. 

                                                           
1
 Greckie słowo skandalon; od niego pochodzi polskie słowo "skandal", tj. zgorszenie - przyp. red. nauk. 

2
 Cyceron, Pro Rabirio Perduellionis (W obronie Rabiriusza), 5,16. 



Lecz Jezus zachęca nas, byśmy myśleli o życiu chrześcijańskim dokładnie w takich 

kategoriach. Wymaga takiego oddania wierze, przez które jest się gotowym przyjąć wolę 

Boga niezależnie od tego, dokąd ona prowadzi, choćby do śmierci (jak w wersecie 26,39). 

Temu wezwaniu towarzyszy obietnica, że każdy, kto straci swe życie w imię Jezusa, 

ostatecznie je znajdzie (zob. komentarz do 10,38-39). 

[16, 27]    

Bodźcem do przyjęcia tak radykalnej, pełnej oddania postawy jest perspektywa sądu 

ostatecznego. 

Jezus w końcu powróci jako Syn Człowieczy, w towarzystwie aniołów z nieba,                        

i każdemu wyda swój wyrok co do jego życia. Będzie on ostatecznym Sędzią świata, tym, 

który określa wieczne przeznaczenie wszystkich. 

Podstawą dla tego sądu będzie nasze postępowanie (zob. Ps 62,12; Rz 2,6). 

Z perspektywy Ewangelii Mateusza sąd ten będzie dotyczył: 

 naszych słów (12,36-37: "A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które 

wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu.  Bo na podstawie słów twoich będziesz 

uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony."),  

 naszych myśli (5,28-30: "A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na 

kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko 

jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, 

gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do 

piekła.  I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. 

Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje 

ciało miało iść do piekła. "),  

 naszych działań (7,21: "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa 

niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."),  

 naszej gotowości do wybaczania innym (6,14-15: "Jeśli bowiem przebaczycie 

ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie 

przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. ";  

18,35: " Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z 

serca swemu bratu. ") oraz  

 naszego zaangażowania w dzieła miłosierdzia (25,31-46). 

[16, 28]    

Ostatni werset okazał się zagadką dla komentatorów. 

Z poprzedzającego go wersetu wydaje się wynikać, że Jezus zapowiada swoje drugie 

przyjście w chwale, które dokona się na końcu czasów. 

Lecz teraz stwierdza On, że  

niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego 

przychodzącego w królestwie swoim. 



Brzmi to jak proroctwo, że Jego powrót nastąpi w dość nieodległej przyszłości. 

Jeśli nie uznamy, że Chrystus mylił się co do czasu przyjścia królestwa, to musimy 

szukać innej, satysfakcjonującej interpretacji. 

 

Wziąwszy pod uwagę, jak trudny jest to problem, być może najlepiej jest przyjąć, że 

rozmaite podejścia interpretacyjne przynoszą różne rodzaje wglądu w tę kwestię. 

 

1. Jedni interpretują to stwierdzenie poprzez odniesienie go do przemienienia, które po 

nim następuje (17,1-8) - z pewnością był to przypadek, gdy "niektórzy"                       

(Piotr, Jakub i Jan) dostąpili przywileju ujrzenia chwały, którą objawia Jezus, 

zapoczątkowując swe królowanie. 

 

2. Drudzy utrzymują, że Jezus odnosi się do swego zmartwychwstania, kiedy dana Mu 

zostaje "wszelka władza w niebie i na ziemi" (28.18). 

 

3. Inni sądzą, że słowa te dotyczą upadku Jerozolimy w roku 70, które to wydarzenie 

nastąpi jeszcze za życia "niektórych" spośród uczniów Jezusa  i będzie w pewien 

sposób powiązane z przyjściem Syna Człowieczego (zob. 24,1-31). 

 

4. Wreszcie niektórzy odczytują ten werset jako proroctwo mówiące o ostatecznej 

paruzji, gdy Jezus powtórnie przyjdzie w chwale, by sądzić żywych i umarłych 

(25,31-46) 

 

Każdy z tych sposobów rozumienia ma swoje mocne i słabe strony. 

Czwarta opcja jest dla dzisiejszych chrześcijan najbardziej aktualna, wiemy bowiem, że 

Jezus powtórnie przyjdzie jako Sędzia i że będziemy rozliczani z tego, jak żyliśmy jako 

Jego wyznawcy. 

Komentarz do 16,28 z Pisma św. Edycji św. Pawła z 2008 roku: 

Umocnieniem nadziei uczniów wobec różnych cierpień jest ponadto bliskość królestwa 

Bożego. Obietnica Jezusa: Niektórzy z was nie umrą, dopóki nie zobaczą Syna 

Człowieczego, przychodzącego po królewsku (w.28), wypełniła się w różny sposób. 

Najpierw w cudzie Przemienienia (Mt 17,1-9), kiedy to Piotr, Jakub i Jan zobaczyli                           

w przemienionym Mistrzu nadchodzące królestwo Boże. Następnie w spotkaniach apostołów ze 

Zmartwychwstałym. W końcu, gdy pomimo niewiary i prześladowań Kościół rozszerzał się                        

w świecie jako znak królestwa Bożego, którego pełnia objawi się na końcu świata.                                   

Fakt Zmartwychwstania Jezusa i obecność w świecie Kościoła, w którym On żyje i działa, są więc 

dla chrześcijan źródłami męstwa i nadziei. Są to także przekonujące znaki obecności królestwa 

Bożego. 



 

I czytanie :  Jr 20, 7–9 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. 

Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam 

zabierać głos, muszę obwieszczać: Gwałt i ruina! Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie 

codzienną zniewagą i pośmiewiskiem.  I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał 

ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim 

ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. 
 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

 

 Św. Hieronim 

 

                                  Zwiodłeś mnie, Panie, i zostałem zwiedziony 

 

           Stwierdziłem, że istnieje swego rodzaju niestosowny „żal” Boga – napisano 

bowiem: „Żałuję, że Saula namaściłem na króla” (1 Sm 15, 11). Słusznie będziesz 

zastanawiał się nad żalem; nie sądź jednak, że żal Boga jest w jakikolwiek sposób 

pokrewny z żalem ludzi, którzy żałują.  

 Jak bowiem Słowo Boże zawiera w sobie coś szczególnego, jak jego zapalczywość 

posiada coś nadzwyczajnego, a sprawy te nie mają żadnej cechy wspólnej ze swoimi 

homonimami, tak samo i żal Boga jest tylko homonimem naszego żalu.  

„Homonimami zaś nazywają te rzeczy, które tylko nazwę mają wspólną, natomiast 

należąca do nazwy istota jest różna” (Arystoteles, Categ. 1).  

A zatem zapalczywość Boga tylko nazwę ma wspólną z czyjąkolwiek zapalczywością, a 

czyjkolwiek gniew również jedynie nazwę ma wspólną z gniewem Bożym.  

To samo należy myśleć i o żalu. Kto potrafi, niechaj rozważy, co sprawia żal Boży.  

Cóż więc sprawił? Obalił Saula, który niezgodnie z Prawem sprawował władzę królewską, 

a ustanowił ludowi króla odpowiadającego sercu Bożemu.  

Albowiem na skutek owego dobrego żalu Bóg powiedział:  

„Znalazłem człowieka odpowiadającego mojemu sercu – Dawida, syna Jessego” 

(Dz 13, 22; Ps 8, 21).  

To wszystko jednak, co powiedziałem do tej pory, jest dla mnie tylko wstępem do 

rozważania na temat lekcji Jeremiasza, która zaczyna się następująco:  



„Zwiodłeś mnie, Panie, i zostałem zwiedzony”.  

Zastanawiamy się wszak nad taką sprawą: Jeśli zapalczywość każdego człowieka 

stanowi zło, a zapalczywość Boga jest tym, co czyni wyrzuty, jeśli gniew każdego 

człowieka jest czymś przykrym, natomiast tak zwany gniew Boga przynosi pouczenie, 

jeśli żal każdego z nas stanowi zarzut pod adresem słabości naszych nań, jakie mieliśmy 

przed żalem, podczas gdy żal Boga oskarża nie Boga, lecz sprawy zewnętrzne, których 

Bóg żałuje, to czyż nie powinniśmy sądzić analogicznie, że kłamstwo Boga jest czymś 

zupełnie odmiennym od kłamstwa, jakie my popełniamy?  

Czymże zatem jest kłamstwo Boga, które pojął prorok, kiedy przestał być zwodzony, a 

poznawszy korzyść płynącą z tego, iż został okłamany, rzekł:  

„Zwiodłeś mnie, Panie, i zostałem zwiedziony?”...  

Kiedy usłyszałem to wyjaśnienie, sam zastanowiłem się głęboko nad zdaniem: 

„Zwiodłeś mnie, Panie, i zostałem zwiedziony”; zastanawiając się, pragnę dotrzeć do 

prawdy na temat tego ustępu.  

Otóż jak ojciec chce zwieść syna, który jest jeszcze małym dzieckiem, a czyni to dla 

jego dobra, bo dziecko nie może osiągnąć pożytku, jeśli nie zostanie oszukane, i jak lekarz 

stara się zwieść chorego, który nie może zostać wyleczony, jeśli nie zaakceptuje 

zwodniczych wyjaśnień, tak samo może postępuje i Bóg Wszechrzeczy, skoro jego celem 

jest udzielenie pomocy rodzajowi ludzkiemu.  

 

Przypuśćmy, że lekarz powie choremu: „Trzeba cię pokroić, trzeba cię przypiec 

ogniem, musisz zaznać jeszcze większych przykrości” – chory nie zgodziłby się na to.  

Niekiedy jednak lekarz mówi co innego, a pod gąbką ukrywa ostry nóż chirurgiczny, 

albo znów, że się tak wyrażę, w miodzie skrywa gorzkie i niesmaczne lekarstwo, chcąc nie 

zaszkodzić choremu, ale go wyleczyć.  

Całe boskie Pismo pełne jest takich lekarstw: ukryte są w nim jakieś dobre i jakieś 

przykre środki. Jeśli zobaczysz ojca, który grozi synowi, tak jakby go nienawidził, który 

wypowiada pod jego adresem surowe słowa, nie okazuje mu czułości, lecz skrywa miłość, 

jaką żywi do syna, to stwierdzisz, że pragnie on oszukać dziecko, bo nie jest dlań rzeczą 

korzystną, aby znało miłość ojca i jego przyjazne zamiary: osłabłoby wówczas i nie 

otrzymało wychowania. Dlatego ojciec ukrywa słodycz czułości, a pokazuje gorycz 

groźby...  

Skoro więc lekarz ukrywa niekiedy skalpel pod miękką i delikatną gąbką, skoro i ojciec 

ukrywa czułość pod pozorem groźby – kłamstwa lekarza usuwają guzy, żylaki i wszystko, 

co szkodzi organizmowi, kłamstwo zaś ojca usuwa braki wychowania i zuchwalstwo 

dziecka – przeto prorok uznał, iż Bóg postępuje podobnie w sensie mistycznym;  

 



widząc więc, że Bóg zwiódł go dla jego dobra, powiada:  

„Zwiodłeś mnie, Panie, i zostałem zwiedziony”.  

Bóg udzielił mu tak wielkiej łaski, iż prorok może się modlić i mówić do  niego: 

„Okłam mnie, jeśli to przynosi korzyść”.  

Inne jest bowiem kłamstwo, które od Boga pochodzi, a inne to, które pochodzi od węża. 

Spójrz, co kobieta mówi do Adama „Wąż mnie zwiódł, i zjadłam” (Rdz 3, 13).  

Kłamstwo węża wygnało Adama i jego żonę z raju Bożego; kłamstwo, któremu uległ 

prorok i rzekł: „Zwiodłeś mnie, Panie, i zostałem zwiedziony”, wprowadziło go w wielką 

łaskę proroczą, sprawiło, że wzrosła w nim siła, uczyniło go doskonałym i zdolnym do 

służenia woli słowa Bożego bez lęku przed ludźmi.  

Rozumiejąc to, módlmy się teraz i w przyszłości, abyśmy przez Boga byli zwodzeni, 

byleby tylko nie zwodził nas wąż.  

 

 
 
 

Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 

 

35. RÓŻNE SPOSOBY PRZEŻYWANIA PISMA ŚWIĘTEGO 

(część I) 

1 

Jest Wielki Piątek. Czytam historię Jezusowego męczeństwa według Ewangelii              

św. Jana. Od czasu do czasu przerywam lekturę i rozmyślam nad losem ludzi, którzy 

epizodycznie zjawiają się w opisie Ewangelisty, spełniają swoją powinność i znikają ze 

sceny. Niewiele o nich wiemy, chociaż po dwóch tysiącach lat, na przekór swojej 

krótkotrwałej obecności na kartach Ewangelii, stali się symbolami wielkich i nigdy 

nieprzebrzmiałych dramatów. 

Zaczynam zastanawiać się nad ich dalszymi dziejami, rozgrywającymi się już poza 

granicami tekstu ewangelicznego. Ponieważ działanie tych ludzi w mojej wyobraźni nie jest 

dowolne, ale ściśle określone i uwarunkowane zakresem ich dotychczasowego działania na 

kartach Ewangelii, poszerzam jej granice o jeszcze jedną możliwość mniej lub bardziej 

prawdopodobną.  

 



Kardynał Newman tak pisał w "Logice wiary": "Stwierdzam z naciskiem, że                     

z prawdopodobieństw można zbudować ważny dowód, wystarczający do pewności", a w 

"Apologia pro vita sua" ten sam problem ujął w następujących słowach:  

"Ten, który nas stworzył, pragnie, abyśmy w matematyce dochodzili do pewności 

za pomocą ścisłych dowodów, ale w badaniu religijnym powinniśmy docierać do 

pewności przez nagromadzenie prawdopodobieństw". To tworzenie sytuacji 

prawdopodobnych stało się dla mnie rodzajem swoistych medytacji.  

Nie mam jednak zdolności do abstrakcyjnego myślenia. Moje przeżywanie Pisma 

Świętego odbywa się za pomocą tworzenia szeregu konkretnych, realistycznych obrazów, 

biorących swój logiczny początek w przeczytanym tekście, który niejako uzupełniam 

własnym tworzywem.  

Widzę dalsze losy tych postaci, jak uwikłane w wymyślone przeze mnie konflikty 

tworzą się od nowa, ożywają, dopełniają i wskutek tego potwierdzają w mojej świadomości 

- a potwierdzenie prawdy jest przecież celem medytacji - prawdę Ewangelii. Może tak 

właśnie kiedyś powstawały midrasze i hagady? Może nauczyłem się ich układania od 

mojego dziadka? 

Właśnie przeczytałem wersety: "Jest u was zwyczajem, że na Paschę uwalniam wam 

kogoś. Czy chcecie, abym wam uwolnił króla Judei? Wtedy ponownie zaczęli krzyczeć 

i wołali: - Nie jego! Lecz Bara-basa! - A Barabas był mordercą" (Ewangelia św. Jana 

XVIII, 39 b - 40). 

Zamknąłem oczy i zacząłem rozmyślać nad losem Barabasa. 

 

BARABAS 

Barabas całował poły płaszczy swoich dobroczyńców i dziękował im za ocalenie. 

Mężowie Sanhedrynu patrzyli na niego ze zdumieniem, gdyż nie wiedzieli, za co                    

im dziękuje. Ci natomiast, którzy w tłumie najgłośniej wykrzykiwali jego imię, teraz, gdy ze 

łzami w oczach wyrażał im swoją wdzięczność, odsuwali się od niego jak od natrętnego 

żebraka.  

Nikt nie zwracał na niego uwagi. Nikt mu nie zaofiarował dachu nad głową. Nikt go nie 

zaprosił na ucztę świąteczną. "Dlaczego domagali się mojego uwolnienia?" - pytał w duchu 

Barabas, idąc wyludnionymi ulicami Jerozolimy. Czy tej nocy będzie spał na ulicy? Czy 

uśnie z pustym żołądkiem pod Gnojną Bramą? A jeszcze przed kilkoma godzinami tłumy 

krzyczały przed pałacem prokuratora: "Wypuść Barabasa! Wypuść Barabasa! Wypuść 

Barabasa!" 



Tak rozmyślając, powlókł się na Golgotę - księżyc w pełni stał nad wzgórzem jak 

strażnik na murach miasta - usiadłszy na przydrożnym kamieniu, patrzył na pusty krzyż, na 

świętujące miasto i łykał łzy, albowiem nie mógł zrozumieć, po co ludziom potrzebne było 

jego ocalenie. 
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Tylko raz jeden w moim życiu medytacja nad wydarzeniami ewangelicznymi okazała 

się bezowocna, chociaż i ona miała swój ukryty i mądry sens.  

Przed kilkoma laty postanowiłem napisać opowieść o tym,  

co by się stało ze światem, gdyby Chrystus nie istniał. 

Gdy zacząłem obmyślać akcję i konflikt, charaktery osób, stosunki polityczne                           

i społeczne, wśród których to fikcyjne zdarzenie miało się dziać, doznałem wrażenia, jakby 

z głębi czasu zionęła ku mnie potworna otchłań, niemożliwa do określenia.  

W żaden sposób nie mogłem sobie wyobrazić nieobecności Chrystusa w ludzkich 

dziejach. Wyobraźnia odmówiła mi posłuszeństwa. Nie zdołałem wykrzesać z siebie    ani 

jednego obrazu. Tworzywo okazało się jałową miazgą, której nie umiałem nadać kształtu. 

Stanąłem oko w oko z demoniczną próżnią, w której ani siebie, ani sensu świata nie mogłem 

odnaleźć.  

 Zrozumiałem, że bez Ewangelii jestem niczym, że nie istnieję, że tylko ona 

ustala i potwierdza materialnie i duchowo mój osobisty byt. 
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Znalazłem jeszcze jeden sposób przeżywania Pisma Świętego, a mianowicie przez 

porównywanie prawd ewangelicznych z otaczającą mnie rzeczywistością.  

Obrazy powstałe w mojej wyobraźni miały jednoznaczny charakter i wyrażały 

dramatyczną rozbieżność między rzeczywistością Ewangelii a rzeczywistością naszego dnia 

powszedniego. Medytowanie zazwyczaj tak się rozpoczynało: przeczytane rano wersety, 

które towarzyszyły mi przez cały dzień, podczas pracy, wypoczynku i zajęć codziennych - 

ich obecność mogła być we mnie podświadoma - natrafiwszy w jakimś zdarzeniu, zjawisku 

czy w jakiejś napotkanej osobie na podatny grunt, nagle zaczynały kiełkować. Rodziły się 

wtedy w mojej głowie niepokojące impresje, smutne analogie i gorzkie skojarzenia, jak 

zwykle wówczas, gdy prawdę Ewangelii próbujemy porównać z prawdą naszego życia. 

 

 



ZACHEUSZ 

Gdy dzisiaj szedłem o zachodzie słońca lipową aleją - przed udaniem się na 

przechadzkę przeczytałem opowiadanie o Zacheuszu - zdawało mi się, że wszystkie drzewa 

czekają na swoich celników, którzy wkrótce zaczną się na nie pospiesznie wspinać, aby 

ujrzeć Boga, idącego środkiem drogi wśród niezliczonej rzeszy. Ale w alei nie było żywej 

duszy, żaden Zacheusz nie siedział na drzewie i tylko Bóg przybity do przydrożnego krzyża, 

z głową zwróconą ku niebu, bezradnie patrzał na wierzchołki nieruchomych, zamyślonych              

i pustych drzew. 

 

EUTYCHUS 

Byłem dzisiaj na Mszy św. w kościele Z. Ksiądz przez czterdzieści minut wygłaszał 

kazanie. Znużony zbyt długimi wywodami słuchałem ich tylko jednym uchem, a i ta 

połowiczna czujność wkrótce zawiodła i ogarnęły mnie senność i drętwota.  

Ksiądz miał na pewno najlepszą wolę utrzymania w napięciu naszej uwagi - obok mnie 

siedzieli zmęczeni ludzie ze zwieszonymi głowami - ale monotonny, zawodzący głos 

kaznodziei, jego sposób dowodzenia i nie uporządkowany natłok myśli uśpiły naszą 

czujność.  

Wtem przypomniałem sobie przygodę Eutychusa, opowiedzianą przez św. Łukasza                 

w Dziejach Apostolskich: 

"Gdy pierwszego dnia tygodnia zebraliśmy się dla łamania chleba, Paweł do nich 

przemówił. Ponieważ następnego dnia zamierzał wyjechać, mowę swoją przedłużył aż 

do północy. W górnej komnacie, gdzie zebraliśmy się, płonęły liczne świeczniki. Pewien 

młodzieniec imieniem Eutychus siedział w otwartym oknie.  

Gdy kazanie Pawła przedłużało się, zmorzył go sen i śpiąc wypadł z trzeciego 

piętra, i podniesiono go martwego. Paweł zeszedł na dół, pochylił się nad nim, wziął go 

w ramiona i rzekł: "Nie niepokójcie się, on żyje". Potem udał się na górę, łamał chleb i 

spożył go. I dalej długo mówił aż do świtu. I odjechał.  

A młodzieńca przynieśli żywego..." (Dzieje Apostolskie XX, 7-12 a). 

Nieszczęśliwy upadek Eutychusa podczas fascynującej, chociaż przydługiej, mowy św. 

Pawła - św. Łukasz jej długość tłumaczy koniecznością wyjazdu mówcy zaraz następnego 

dnia w dalszą podróż - powinien być ostrzeżeniem dla niektórych naszych kaznodziejów, 

którzy przed wygłoszeniem na pewno mniej fascynującego kazania powinni uważnie 

przeczytać Łukaszowe opowiadanie i wyciągnąć z niego praktyczną naukę. Zwłaszcza że 

nikt spośród nich nie potrafiłby w razie nieszczęśliwego wypadku wskrzesić zmorzonego 

snem młodzieńca, gdyby ten, nieopatrznie usnąwszy, wypadł z okna. 



 

SUPERSTAR PRZEPĘDZA PRZEKUPNIÓW 

Obok wspaniałej gotyckiej katedry kolońskiej, sięgającej swym początkiem połowy 

XIII wieku - 15 sierpnia 1248 arcybiskup Konrad von Hochstaden pobłogosławił kamień 

węgielny świątyni - wznoszą się budy jarmarczne, które w dzień rozbrzmiewają gwarem i 

krzykiem spieszących się turystów, a wieczorami oślepiają przechodniów jarzeniowym 

światłem swoich wystaw. Wprawdzie budy te, jak przystało na kraj przeżywający apogeum 

rozkwitu gospodarczego, stawiane są z betonu i szkła, ale mimo to ich tandetna architektura 

stanowi swarliwy rozdźwięk z szlachetnym pięknem gotyku, przypominającego 

strzelistością ostro-łuków wzniesionych z kamienia chorał Jana Sebastiana Bacha.  

Gdy w kwietniowe południe stanąłem po raz pierwszy u stóp katedry, wśród 

betonowych bud, obwieszonych barwnymi widokówkami i pospolitymi pamiątkami, 

obrazkami, świecidełkami i różnoraką świątobliwą galanterią, podziwianą przez turystów z 

tym samym zachwytem, z jakim gapią się na gotyckie sklepienia i łuki, pomyślałem o 

Chrystusie wypędzającym przekupniów z Dziedzińca Pogan w Świątyni Pańskiej w 

Jerozolimie.  

To porównanie znalazło potwierdzenie w drwiącej uwadze mojego towarzysza, 

mieszkańca Kolonii, który objaśnił mi, że archidiecezja pobiera od właścicieli tych - jak się 

wyraził - "dochodowych bunkrów" piętnaście tysięcy marek tytułem miesięcznej dzierżawy, 

co z kolei przypomniało mi finansowe i handlowe transakcje arcykapłana Annasza i jego 

synów, puszczających ongi w pacht za wysoką opłatą stragany na przedprożu Świątyni 

Pańskiej.  

Wprawdzie nie widziałem tu nigdzie cieląt ani gołębi, ani stołów bankierskich, ale 

merkantylny duch wypełniający betonowe budy pozostawał w ścisłym braterstwie                   

z finansowymi talentami arcykapłańskiej dynastii.  

Kilka dni później oglądałem film Normana Jewisona Jesus Christ Superstar. Utkwiła mi 

w pamięci scena wypędzania przekupniów przez Chrystusa, którego grał               z 

niezwykłą ekspresją młody aktor, Ted Neeley. W zamęcie wywracanych straganów, 

łamanych stołów, ław, uciekających handlarzy ujrzałem smukłą, młodzieńczą postać 

Rabbiego, obalającego silnym ciosem pięści ogromny stojak z barwnymi pocztówkami, ten 

sam, który stoi obok katedry przed betonowym straganem, wydzierżawionym od kolońskiej 

archidiecezji przez otyłą sprzedawczynię za piętnaście tysięcy marek miesięcznie.  
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Innym rodzajem moich medytacji są wariacje na temat Pisma Świętego.  

Jest to rodzaj pociągający, ale nader delikatny, i wymaga dużej ostrożności                        

w traktowaniu duchowej postawy bohaterów. Nie rekonstruuję ich losów pozabiblijnych - 

jak to uczyniłem w wypadku Barabasa - ale usiłuję za pomocą psychologicznego 

komentarza ujawnić wewnętrzne bodźce ich działania. 

Niebezpieczna gra. Łatwo można się narazić na zarzut ,,poprawiacza" Pisma Świętego. 

Ale oskarżenie byłoby niesłuszne, bo takie wariacje są tylko kluczem do duszy bohatera, a 

nie szaleńczą próbą dokonywania zmian w biblijnym tekście. Nie zmieniam kierunku 

wypadków.  

Pragnę jedynie ujawnić mechanizm duchowych sporów, rozgrywających się w duszy 

biblijnego bohatera, którego działanie wskutek tych dogłębnych zabiegów staje się dla mnie 

bardziej zrozumiałe, a on sam bliższy, a nawet tak bliski, że jestem skłonny całkowicie 

utożsamić się z jego osobą, co jest przecie również jednym z warunków pełnego 

zrozumienia biblijnego tekstu. 

 

JUDYTA 

Ciało swoje obmyła wodą i namaściła olejkiem. Nałożyła na siebie najpiękniejszą 

suknię. Dzwoniąc bransoletami, z których każda była źródłem dźwięku i iskrzącego się 

światła, wyszła wieczorem z oblężonej Bethulii i, idąc w ciemnościach ku namiotom 

Asyryjczyka, gorąco błagała Elohim, aby wstąpił w jej słabe dłonie, gdy uderzy mieczem                

w kark wroga, a potem dźwigać będzie w koszyku jego martwą głowę.  

Nie przywykła do dźwigania ciężarów. Ale teraz, patrząc na trefione włosy i na mądre 

czoło Holofernesa, śpiącego spokojnie na posłaniu, poczuła litość dla pięknego młodzieńca. 

Pospiesznie poczęła prosić Pana, aby odebrał siłę jej niewieścim dłoniom i unieważnił jej 

gorącą modlitwę, którą lekkomyślnie zmawiała, idąc do obozu wroga. Ale jej prośba była 

daremna. Z trudem podniosła się z hebanowego zydla i wyszła na palcach z namiotu. 

Dźwigając ciężki koszyk, szła powoli przez obóz pogrążony we śnie, a potem przez pola, 

kierując się ku zamkniętym bramom Bethulii.  

A gdy stanęła w murach rodzinnego miasta, wśród kapłanów i sprawiedliwych mężów,                          

i ujrzała krew kapiącą z koszyka przez wiklinową plecionkę na marmurową posadzkę, 

zrozumiała, że prawdziwa modlitwa jest silniejsza od tego, który ją 

odmawia. 

 



URIASZ CHETYTA 

 

Dawid, od czasu, gdy poznał Bethsabę, żonę Uriasza Chetyty, przestał tworzyć, 

albowiem nie mógł pogodzić swojego uczucia dla Boga z uczuciem dla kobiety, która była 

zwierciadłem jego grzechu. Głos króla łamał się, a palce sztywniały, gdy je przykładał do 

strun harfy. Z początku starał się przezwyciężyć opór palców, głosu i natchnienia za 

pomocą nieustannych ćwiczeń, ale potem dał spokój tym próżnym staraniom, gdyż struny 

pod jego nieudolnym dotknięciem brzmiały fałszywym dźwiękiem, co było dowodem, że 

Bóg opuścił harfę. 

Gdy Uriasz Chetyta przybył do domu spod oblężonej Arabaty, nikt mu wprawdzie nie 

doniósł o zdradzie żony, ale po jej spojrzeniu poznał, że stała się własnością króla.  

Mijały dni króla.  

Mijały dni Uriasza. 

W dzień jego powrotu pod Arabatę, szczelnie otoczoną przez wojska izraelskie, król 

napisał list do swojego wodza Joaba, walczącego przeciw Ammonitom, i prosił go, aby 

postawił Uriasza w środku gwałtownej bitwy, gdyż pragnął jego śmierci. Zapieczętował 

pismo pierścieniem i wręczył je Uriaszowi. 

A Uriasz, jadąc teraz na koniu, zwiesił głowę, albowiem domyślił się, że wiezie swoją 

śmierć w zapieczętowanym liście.  

Koń z wolna stąpał po kamienistej drodze. Uriasz mógł list zniszczyć albo uciec do 

krainy Moabu, gdzie znalazłby schronienie i opiekę, ale nie chciał tego uczynić, czuł 

bowiem całym jestestwem, że jego śmierć obudzi drzemiące sumienie króla i przywróci do 

życia jego martwą harfę.  

Dlatego nie uciekł, chociaż mógł uciec, i nie zniszczył listu, chociaż mógł go zniszczyć. 

Wyprostowawszy się w siodle, wjechał do obozu izraelskiego, stanął przed Joabem i, nie 

dając niczego po sobie poznać, wręczył mu nieco pomięty list. 

 


