
 

XXVI Niedziela zwykła  26 IX 2021 
 

  

 Mk 9,38-43.45.47-48    (Biblia Tysiąclecia) 

Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z 

nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z 

nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię 

moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie.  Kto bowiem nie jest przeciwko 

nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do 

Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.  Kto by się stał 

powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej 

uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla 

ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia 

wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony.  I jeśli 

twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, 

chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła.  Jeśli 

twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie 

jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do 

piekła,  gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie 
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Inny egzorcysta  (9, 38- 41) 

 

(38) Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi 

z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził 

z nami. (39) Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w 

imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. (40) Kto bowiem nie jest 

przeciwko nam, ten jest z nami. (41)Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego 

że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.  

ST: Lb 11,24-29 

NT: Mt12,30; Dz 19,13-16; Flp 1,15-18  II Mt 10,42; Łk 9,49-50 

 

 [9,38]    

Epizod ten łączy się z poprzednim ideą działania w imię Jezusa (zob. w. 37). 

Apostoł Jan skarży się na człowieka, którego widziano, jak w imię Jezusa 

wyrzucał złe duchy, mimo że nie należy do grupy uczniów (podobny przykład 

nietolerancji można znaleźć w Łk 9,54). 

Co interesujące, Jan mówi o chodzeniu z nami, ni zaś o "chodzeniu z Jezusem". 

Najwyraźniej za kryterium prawomocności posługi uznaje on podporządkowanie 

się uczniom. Być może nie rozumie jeszcze w pełni tego, że  

jedynym źródłem ich władzy jest sam Jezus1
. 

W jego proteście wybrzmiewa sprzeciw Jozuego, który skarżył się Mojżeszowi, że 

Eldad i Medad nie przyszli na zgromadzenie tych, którym Mojżesz udzielił swego 

ducha, lecz i tak otrzymali dar proroctwa (Lb 11,24-29). 

Odpowiedź Mojżesza można by tutaj sparafrazować: "Czyż zazdrosny jesteś o 

mnie? Oby tak cały lud Pana wypędzał demony, oby mu dał Pan swego ducha!". 

Faktycznie, na końcu Ewangelii zmartwychwstały Pan ogłosi, że ci, którzy                          

w Niego wierzą, będą w Jego imię wypędzać złe duchy (Mk 16,17). 

 

                                                           
1
 J.R. Donahue, DJ. Harrington, The Gospel of Mark, s. 286 



Można się zastanawiać, dlaczego w tym wypadku nieznany z imienia egzorcysta 

odnosi sukcesy, podczas gdy w opisanym w Dziejach Apostolskich epizodzie ludzie 

próbujący w imię Jezusa wypędzać złe duchy ponoszą całkowitą porażkę i zostają 

upokorzeni (Dz 19,13-16: "Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali 

wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez 

Pana Jezusa, którego głosi Paweł - mówili. Czyniło to siedmiu synów niejakiego 

Skewasa, arcykapłana żydowskiego. Zły duch odpowiedział im: Znam Jezusa i wiem o 

Pawle, a wy coście za jedni?  I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił 

wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu."). 

W świetle wersetu Mk 16,17 najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że tutaj 

nieznany nam egzorcysta działa z autentyczną  wiarą w Jezusa, podczas gdy siedmiu 

braci z Dz 19 wykorzystywało Jego imię tak, jakby było magiczną formułką (zob. 

także Mt 7,22-23). 

[9,39-40]    

Odpowiedź Jezusa ma skłonić uczniów, by względem osób działających w Jego 

imię przyjmowali raczej inkluzywne niż ekskluzywne podejście: przestańcie 

zabraniać mu. 

Wśród ludzi wzywających imienia Jezusa nie ma miejsca na ekskluzywizm. 

Paweł obrazuje podobną zasadę we fragmencie Flp 1,15-18: "Niektórzy (...) z 

zawiści i przekory (...) głoszą Chrystusa. (...) Ale cóż to znaczy? Jedynie to, że czy to 

obłudnie, czy naprawdę, na wszelki sposób głosi się Chrystusa. A z tego ja się cieszę               

i będę cieszył". 

Uczniowie nie powinni zakładać, że mogą powstrzymywać innych od wzywania 

imienia Jezusa, nikt bowiem, kto uczyni cud w Jego imię, nie będzie mógł zaraz 

źle mówić o Nim. 

Mnóstwo ludzi mówiło o Jezusie źle, chce On więc zgromadzić tylu przyjaciół, ilu 

się da! 

Dokonywanie uzdrowień lub wypędzanie złych duchów w Jego imię to oddawanie 

Mu czci i nie da się tego pogodzić z byciem Jego przeciwnikiem
2
. 

Jezus nakłania uczniów, by byli otwarci względem tych, którzy nie są w formalny 

sposób związani ze wspólnotą chrześcijańską, i by nie uważali ich za wrogów. 

Lecz w Mt 12,30 wyrażone zostaje coś odwrotnego:  

"Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie". 

                                                           
2
 Nie ma to oznaczać, że ktoś działający w imię Jezusa nie może stać się Jego przeciwnikiem (zob. Mt 7,22-23). 



W ostatecznym rozrachunku nie da się pozostać neutralnym względem 

Jezusa: wcześniej lub później każdy musi wybrać (świadomie lub 

nieświadomie), czy jest po Jego stronie, czy też jest Jego przeciwnikiem. 

[9,41]    

Za pomocą uroczystej formuły: zaprawdę, powiadam wam, Jezus podkreśla 

Bożą szczodrość wobec wszystkich oraz wielką wartość prostych, pokornych aktów 

służby. 

Żaden dobry uczynek nie zostanie przeoczony, niezależnie od tego, czy dokona go 

ktoś z Kościoła, czy spoza niego. 

Nawet najmniejszy akt dobroci wobec ucznia, dokonany ze względu na jego 

związek z Chrystusem, zostanie przez Boga nagrodzony. 

Nagroda nie oznacza tu wynagrodzenia, na które się zasłużyło, lecz hojny dar, 

dobrowolnie udzielony przez Boga w odpowiedzi na jakiś dobry czyn, 

Marek formułuje to stwierdzenie w taki sposób, by podkreślić, że odnosi się ono też 

do jego czytelników: zwrot dlatego, że należycie do Chrystusa, przypomina 

Pawłowy opis chrześcijan jako tych, którzy są "Chrystusa" ( 

1 Kor 1,12: "Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja 

jestem Kefasa, a ja Chrystusa.   " 

Ga 3,29: " Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem 

Abrahama i zgodnie z obietnicą - dziedzicami."). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 9,38-41) 
 

Fragment ten można też odnieść do ewangelizacji w dzisiejszych czasach, kiedy to 

chrześcijanie często znajdują się w sytuacji rywalizacji i braku jedności, co 

przeszkadza w rozpowszechnianiu Ewangelii. 

Od czasów Soboru Watykańskiego II Kościół zachęca katolików, by współpracował 

z chrześcijanami należącymi do różnych tradycji - nawet przy dziełach misyjnych, gdy 

to możliwe - nie ignorując przy tym realnie istniejących różnic doktrynalnych. 

"Inne Kościoły i wspólnoty eklezjalne, które prowadzą wiernych do wiary w 

Chrystusa Zbawiciela i do chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego prowadzą do 

ich rzeczywistej, choć niedoskonałej, komunii, jaka istnieje między nimi a Kościołem 

katolickim.  



Katolicy (...) będą więc się starali szanować żywą wiarę innych Kościołów i 

Wspólnot eklezjalnych, które głoszą Ewangelię, i będą się cieszyli z tego, że łaska 

Boża działa wśród nich"
3
. 

 

Pokusy do grzechu (Mk 9, 42-48) 

 

(42) Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy 

wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w 

morze. (43) Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej 

jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do 

piekła w ogień nieugaszony. (45) I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem 

grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema 

nogami być wrzuconym do piekła. (47) Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 

grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż 

z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, (48) gdzie robak ich nie umiera i 

ogień nie gaśnie.  

 

ST: Pwt 30,19-20; 2 Mch 7; Iz 66,24 

NT: Rz 14,13-15  II Mt 18,6-9; Łk 17,1-2 

KKK: zgorszenie, 2284-2287; pokusa, 2846-2849; piekło, 1033-1037 

Lekcjonarz: 9,38-43.45.47-48, dwudziesta szósta niedziela zwykła (rok B) 

 

 [9,42]    

By zapobiec ryzyku, że zapisane wcześniej wypowiedzi zostaną błędnie 

zrozumiane, Marek zamieszcza tu drugą grupę stwierdzeń, cytowanych przez 

Mateusza i Łukasza w innych kontekstach (Mt 18,6-9; Łk 17,1-2). 

Podczas gdy w wersetach 38-41 podkreślono potrzebę zachowywania otwartego 

umysłu w odniesieniu do dobrych uczynków dokonywanych przez innych, ten 

fragment pokazuje, jak poważnie Jezus podchodzi do grzechu. 

Kiedy Bóg z łaskawością nagradza drobne akty dobroci, to zarazem surowo karze 

czyny złe, zwłaszcza te zwodzące małych na manowce. 

Określenie "mały" to synonim "dziecka" z wersetów 9,36-37 i również odnosi się 

tutaj ono, szerzej, do wszystkich tych, którzy są słabi lub bezradni. 

                                                           
3
 Papieska Rada ds. popierania jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm 

dotyczących ekumenizmu (1993), 206. Zob. także papież Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 77; Jan Paweł II,                  
Ut unum sint, 15. 



Czasownik przetłumaczony jako stać się powodem do grzechu (skandalizo) 

oznacza dosłownie "postawić przeszkodę", o którą ktoś się potknie. 

Można kogoś zgorszyć albo celowo, albo przez nieodpowiedzialne zaniedbanie, 

zwłaszcza mową lub postępowaniem, które zachwieją wiarą innych, w ten sposób 

prowadząc ich do grzechu. 

Święty Paweł obszernie pisał na temat obowiązku kontrolowania własnego 

zachowania, by nie prowadzić co słabszych chrześcijan do działania wbrew ich 

sumieniu  (Rz 14,1-15,6; 1 Kor 8,1-13). 

 

Żywa tradycja: Nauczanie Kościoła o zgorszeniu 

Katechizm naucza: "Zgorszenie jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi 

drugiego człowieka do popełnienia zła. Ten, kto dopuszcza się zgorszenia, staje się 

kusicielem bliźniego. Narusza cnotę i prawość; może doprowadzić swego brata do 

śmierci duchowej. Zgorszenie jest poważnym wykroczeniem, jeśli uczynkiem lub 

zaniedbaniem dobrowolnie doprowadza drugiego człowieka do poważnego 

wykroczenia.  

Zgorszenie nabiera szczególnego ciężaru ze względu na autorytet tych, 

którzy je powodują, lub słabość tych, którzy go doznają" (2284-2285). 

 

Jezus nie mógł w bardziej dosadny sposób podkreślić tego jak wielki ciężar mają te 

grzechy, które szkodzą słabym. 

Utopienie było jedną z kar zarezerwowanych dla Bożych przeciwników (Wj 14,28; 

Ne 9,11; Za 9,4; Ap 18,21). 

Kamień młyński to dosłownie "ośli kamień młyński", który jest tak ciężki, że 

musi go poruszać osioł - w przeciwieństwie do mniejszych kamieni, którymi obracały 

kobiety (zob. Mt 24,41: " Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga 

zostawiona."). 

Można wyobrazić sobie ogromny kamienny kołnierz nałożony na czyjąś szyję, 

który szybko pociągnąłby tę osobę na dno morza. Tego kogoś spotkałby los 

przeznaczony dla samego grzechu: Bóg "wrzuci w morskie głębiny wszystkie (...) 

grzechy" (Mi 7,19). 

[9,43]    

Następne trzy wypowiedzi poświęcone są skutkom, jaki zgorszenie ma nie tyle dla 

innych, co dla dopuszczającej się go osoby. 



Jezus wykorzystuje tu obrazowe porównania - typowe dla żydowskiego stylu             

(zob. Pwt 10,16) - by pokazać wiekuiste konsekwencje wyborów, jakich dokonujemy 

pomiędzy dobrem i złem. 

Te paralelne stwierdzenia podkreślają, że wartość życia na tym świecie jest 

relatywna względem mającego absolutną wartość życia w świecie przyszłym, co 

wzmacnia wymowę wcześniejszych słów Jezusa o potrzebie rezygnacji z własnego 

życia (Mk 8,36-37). 

Jeśli (...) Twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu (skandalizo),  

odetnij ją. 

Oczywiście, w dosłownym sensie to nie jakaś część ciała, lecz ludzka wola 

prowadzi do grzechu.  

Jezus nie namawia do fizycznego samo-okaleczania, lecz do bezlitosnego działania 

przeciwko wszystkim naszym grzesznym ciągotom, pokusom i przywiązaniom - nawet 

tym, które wydają się nieodłącznymi częściami nas samych. 

Rezygnacja z żadnego doczesnego dobra lub przyjemności nie jest zbyt kosztowna, 

jeśli chodzi o osiągnięcie życia wiecznego. 

Zwrot wejść do życia jest paralelny do zwrotu "wejść do królestwa Bożego"                  

z wersetu 9,47, odnosząc się do przyszłego życia w niebie, które rozpoczyna się już               

w tym życiu. 

O wiele lepiej utracić kończynę i zyskać życie wieczne, niż pójść do piekła                      

z nietkniętymi kończynami. 

W określeniu ogień nieugaszony wybrzmiewa Izajaszowe ostrzeżenie, mówiące   

o losie czekającym przeciwników Boga: "robak ich nie zginie, i nie zagaśnie ich 

ogień, i będą oni wzbudzać odrazę u wszelkiej istoty żyjącej" (Iz 66,24;                     

zob. Jdt 16,17)
4
. 

Żywa tradycja: Nauczanie Kościoła o piekle 

"Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy 

umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie 

cierpią męki, <ogień wieczny>. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym 

oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie i szczęście, 

dla których został stworzony i których pragnie" (KKK, 1035). 

"Bóg nie przeznacza nikogo do piekła" (KKK, 1037). 

 

                                                           
4
 W tłumaczeniu NAB, podobnie jak w większości współczesnych tłumaczeń [w tym polskich - przyp. tłum.], 

pominięto werset 44 i 46 (identyczne z wersetem 48), ponieważ nie występują one w najbardziej wiarygodnych 
starożytnych rękopisach Ewangelii 



 [9,45-48]    

W wersecie 45 powtórzona zostaje ta sama myśl. 

Idea odcięcia ręki lub nogi ze względu na życie wieczne przywodzi na myśl 

heroiczną matkę i siedmiu braci, którzy znieśli tortury i obcinanie członków, woląc to 

od nieposłuszeństwa prawu Bożemu (2 Mch 7). 

Jezus wzmacnia wymowę tych stwierdzeń, wspominając o byciu wrzuconym do 

piekła. 

 

Ostatnie powiedzenie (9,47) również przeciwstawia sobie dwa możliwe losy po 

śmierci, o których zdecyduje ostateczny sąd Boży. 

Całe Jezusowe nauczanie koncentrowało się na królestwie Bożym (1,15); teraz 

ujawnia On, że królestwo to jest czymś, do czego w pełni wejdziemy, dopiero po 

sądzie ostatecznym. 

Trudno wyobrazić sobie bardziej radykalne zaparcie się siebie niż amputowanie 

sobie kończyny lub wyłupienie swego oka. 

Lecz podobnie jak chirurg uczyniłby to dla ratowania życia, tak i my jesteśmy 

wezwani do odcięcia grzesznych pokus, które zagrażają naszemu wiecznemu 

przeznaczeniu. 

Lecz nikt nie musi się obawiać, że pozostanie na zawsze okaleczony, chromy lub 

jednooki; zmartwychwstałe ciało będzie chwalebne i wolne od wszelkich 

ułomności doczesnej egzystencji ( 

1 Kor 15,42-44: "  Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się 

zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne;  sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; 

sieje się słabe - powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe. 

Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie.   " 

Flp 3, 20-21: " Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy 

wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, 

na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co 

jest, sobie podporządkować."). 

W końcowym wersecie po raz kolejny pojawia się cytat z Iz 66,24, opisujący za 

pomocą symbolicznego języka nieznośne cierpienie, jakim jest wiekuiste oddzielenie 

od Boga. 

 

 

 



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 9,42-48) 
 

Kościelna tradycja stale na nowo potwierdza nauczanie Jezusa o dwóch możliwych 

losach człowieka po śmierci - niebie lub piekle, wiekuistej radości złączenia z Bogiem 

lub wiekuistym nieszczęściu oddzielenia od Niego. 

Jednak przez dzisiejszych chrześcijan jest ono często ignorowane lub traktowane z 

nieskrywanym sceptycyzmem. 

Wielu z tych, którzy nauczają lub katechizują innych, wydaje się niechętnie mówić 

o tej kluczowej perspektywie, którą mamy się kierować w naszym życiu. 

Niektórzy być może zmagają się z pytaniem o to, jak dobry Bóg mógłby posłać 

kogokolwiek do piekła. 

Lecz Jezusowe nauczanie przekazuje prawdę, że to my sami wybieramy 

nasze przeznaczenie.  

Każdą decyzją i każdym czynem w trakcie naszego życia ukierunkowujemy się albo 

na niebo, albo na piekło, a w momencie śmierci otrzymujemy to, co naprawdę stało się 

naszym wyborem. 

Znakomicie wyraził to C. S. Lewis:  

"Ostatecznie ludzie dzielą się tylko na dwie kategorie: tych, którzy mówią Bogu 

<bądź wola Twoja> i tych, do których Bóg powie na końcu <bądź wola twoja>. 

Ci, którzy są w Piekle, są tam z wyboru. Bez ich osobistego wyboru nie byłoby 

Piekła"
5
. 

Lecz Bóg nigdy nie przestaje ofiarowywać swego niezgłębionego 

miłosierdzia, nawet w chwili, gdy dana osoba już przekracza próg 

wieczności. 

 

Sformułowane przez Jezusa ostrzeżenia mogą też pomóc wzrastać w zdrowej 

nienawiści do grzechu - zwłaszcza tego, do którego odczuwamy najsilniejszą 

skłonność. 

Dostrzeżenie, jak poważna jest nasza odpowiedzialność względem innych, może 

wzbudzić w nas gorliwą chęć unikania słów, postaw czy zachowań, które mogłyby 

zachwiać innymi. 

Niedawno na pewnym dużym przyjęciu byłam bardzo zbudowana, widząc, że 

gospodarz dyskretnie unikał podawania alkoholu, gdyż wiedział iż jeden z gości 

zmagał się z uzależnieniem od niego.  

                                                           
5
 C. S. Lewis, Rozwód ostateczny, przeł. M. Sobolewska, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów "Palabra", 

Warszawa 1994, s.67. Podkreślenie w oryginale 



Widziałam też ludzi z poświęceniem unikających podejmowania pracy w takich 

sektorach, które w nich budzą pokusy. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Św. Augustyn 
 

Robak i ogień 

 

Spełni się to, co Bóg przez swojego proroka powiedział o wiecznej karze 

potępionych. Spełnią się całkowicie słowa: „Robak ich nie zginie, a ogień ich nie 

zgaśnie” (Iz 66, 24).  

Pan Jezus, aby silniej wpoić te słowa, nakazując odciąć członki gorszące człowieka i 

rozumiejąc przez nie ludzi, których kochamy jak członki własnego ciała, powiada: 

„Lepiej będzie dla ciebie ułomnym wejść do żywota, niż mając obie ręce pójść do 

piekła w niedający się zgasić ogień, gdzie robak nie ginie, a ogień ich nie gaśnie” 

(Mk 9, 43n). Podobnie też mówi o nodze: „Lepiej będzie dla ciebie wejść chromym 

do żywota, niż mając obie nogi być wrzuconym do gehenny niewygasającego ognia, 

gdzie robak ich nie ginie, a ogień ich nie gaśnie” (Mk 9, 45n). 

Nie inaczej również o oku: „Lepiej będzie dla ciebie wejść do królestwa Bożego 

jednookim, niż mając dwoje oczu być wrzuconym do gehenny ognia, gdzie robak 

ich nie ginie, a ogień nie gaśnie” (Mk 9, 47n). Nie sprzykrzyło Mu się trzykrotnie 

powtórzyć te same słowa. Któż się nie przerazi tym powtórzeniem i tak silnym 

podkreśleniem owej kary przez usta samego Boga? 

Ci, którzy obie te kary, czyli ogień i robaka, chcą zaliczyć do kar ducha, a nie do kar 

cielesnych, powiadają, że również ludzie wyłączeni z królestwa Bożego, za późno i bez 

skutku żałując, gorzeć będą płomieniem boleści ducha, i dlatego, jak twierdzą, w 

miejsce owego płomienia boleści stosownie można wstawić ogień. Stąd owo 

powiedzenie apostoła: „Któż się gorszy, żebym ja nie płonął?” (2 Kor 11, 29).  

W taki sam sposób trzeba rozumieć owego robaka. Bo mówią, że jest napisane: „Jak 

mól odzienie, a czerw drewno, tak smutek toczy serce męża” (Prz 25, 20). Lecz ci, 

którzy nie wątpią, że w cierpieniach tych znajdzie się kara i duszy, i ciała, utrzymują, że 

ciało palić się będzie w ogniu, a duszę toczyć będzie jakby robak smutku.  

 



Acz słowa te są bardziej wiarogodne, gdyż niedorzecznością jest przyjmować, że 

albo ciało, albo dusza będzie tam wolna od cierpienia, ja wszelako rzekłbym, iż łatwiej 

jest obciążyć ciało obydwu karami niż żadną.  

Dlatego też, moim zdaniem, owe słowa Pisma Świętego nie mówią o cierpieniu 

duszy, bo chociaż nawet o tym się nie mówi, logicznie trzeba zrozumieć, że przy takim 

cierpieniu ciała również dusza będzie się męczyła w daremnym żalu. Przeto w starych 

Pismach czytamy: „Dla bezbożnego ciała karą jest ogień i robak” (Syr 7, 17).  

Można było to powiedzieć krócej: „Dla bezbożnego karą jest”. Czemuż tedy 

powiedziano: „Dla bezbożnego ciała”, jeśli nie z tej przyczyny, że jedno i drugie, czyli 

ogień i robak, będą karami ciała? Jeśli zaś o karze ciała chciał mówić, dlatego że 

człowiek poniesie karę za życia stosownie do ciała – bo ze względu na to człowiek 

popadnie w drugą śmierć, którą apostoł wskazał w słowach: „Jeśli bowiem według 

ciała żyć będziecie, umrzecie” (Rz 8, 13) – tedy każdy z nich wybierze sobie, co mu 

odpowiada: albo ogień niech odniesie do ciała, a robaka do duszy, pojmując pierwszy                      

w znaczeniu właściwym, drugi zaś w znaczeniu przenośnym, albo też obydwie rzeczy    

w znaczeniu właściwym niech przydzieli ciału. 

 

 Św. Augustyn 
 

Bóg stopniowo staje się miły 

 

 „Gdzie robak ich nie umrze i ogień ich nie zgaśnie” (Iz 66, 24; Mk 9, 48). 

 

 Słyszą to ludzie i lękają się tego, co prawdziwie stanowi przyszłość grzeszników                        

i powstrzymują się od grzechu. Lękają się i z lęku powstrzymują się od grzechu. Lękają 

się, lecz nie znaczy to, że miłują sprawiedliwość. Gdy jednak przez lęk powstrzymują 

się od grzechu, przyzwyczajają się do sprawiedliwości i zaczynają miłować to, co 

niegdyś było dla nich twarde. Bóg stopniowo staje się im miły, a człowiek zaczyna żyć 

sprawiedliwie, nie dlatego że lęka się kar, lecz z miłości ku wieczności. 

 

 

 

 



Nauczanie w Kafarnaum - (Mk  9, 33-50) 

Ks. dr Piotr Jaworski, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

 Cały fragment Mk 9,33-50 to zbiór mów wygłoszonych przez Jezusa. 

Prawdopodobnie za proces redakcyjny, a więc za ich zbieranie i umieszczenie                        

w jednym miejscu, odpowiedzialny jest sam Marek, który w ten sposób stworzył swego 

rodzaju katechizm dla pierwszych gmin chrześcijańskich i jednocześnie praktyczne 

O ile fragment Mk 9,33-37 obnażył próżność uczniów, o tyle w Mk 9,38-41 do głosu 

doszła zazdrość.  

W imieniu apostołów przemówił Jan: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie 

chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie 

chodził z nami" (Mk 9,38). Uczniowie, którzy dopiero co sami nie byli w stanie 

odprawić egzorcyzmu, zapałali zazdrością, widząc kogoś, kto robił to skuteczniej od 

nich. 

Starotestamentową paralelą dla Mk 9,38 jest relacja o Eldadzie i Medadzie, na 

których spoczął Duch Pański, tak iż mogli prorokować, mimo iż nie pojawili się w 

Namiocie Spotkania (Lb 11,26-30: " (26) Dwóch mężów pozostało w obozie.   

Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo 

należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w 

obozie  w uniesienie prorockie. (27) Przybiegł młodzieniec i doniósł 

Mojżeszowi: Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie 

prorockie. (28) Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie 

Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im! (29) Ale 

Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana 

prorokował, oby mu dał Pan swego ducha! (30) Po czym udał się Mojżesz 

razem ze starszymi z powrotem do obozu. " ; por. Dz 8,18; 19,13-14). Jozue 

zapałał zazdrością i nalegał: "Mojżeszu, panie mój, zabroń im!" (Lb 11,28).  

Jak jednak ongiś Mojżesz odniósł się do nich z wyrozumiałością i nie 

powstrzymywał ich przed prorokowaniem w imię Jahwe,  tak również teraz Jezus 

studził zapał Jana  i pozostałych uczniów, mówiąc im: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, 

kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie" (Mk 9,39). 

 Broniąc wspólnotę przed ekskluzywizmem, Jezus sformułował zasadę:                  

"Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami" (Mk 9,40).  

 



Do przyjęcia takiej postawy zachęca również swych naśladowców (1 Kor 12,3:                     

"Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha 

Bożego, nie może mówić: Niech Jezus będzie przeklęty! Nikt też nie może 

powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. "). 

 Na koniec tego pouczenia powiedział: "Kto wam poda kubek wody do 

picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie 

utraci swojej nagrody" (Mk 9,41). 

Zdanie to wydaje się być późniejszym dodatkiem redakcyjnym ewangelisty, który 

umieścił go w tym właśnie miejscu ze względu na ogólne podobieństwo treściowe. 

Przywołaną tu scenę można uznać za ilustrację zasady sformułowanej w postaci 

porzekadła: "Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami!" (Mk 9,40). 

Jednocześnie  bliższa analiza prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia                           

z odwróceniem sytuacji z Mk 9,37. Tam to uczniowie mieli wyświadczyć dobro                   

"w Imię Jezusa" - sami stali się jego beneficjentami.  

Choć okazana pomoc jest znikoma - "kubek wody" - to jednak jako gest 

życzliwości   i gościnności, którą okazywano wędrownym nauczycielom (1 Krl 17, 12-

16;  por. Łk 11,5-6 : " (5) Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, 

pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy 

chleby, (6) bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu 

podać."), nie pozostaje bez zapłaty: ten, kto jej udzieli, "nie utraci swojej nagrody"                  

(Mk  9,41). 

Trzecia część omawianego fragmentu koncentruje się wokół unikania zgorszenia, 

jakiego dopuszcza się człowiek popełniający grzech (Mk 9,42-50). 

Ma więc postać zachęty o charakterze moralnym. Czasownik "gorszyć" 

("powodować czyjeś potknięcie" lub "być dla kogoś przyczyną upadku") powraca tutaj 

wielokrotnie  (Mk 9,42.43.45.47). 

Zarówno Stary, jak i Nowy Testament rozumie "zgorszenie" jako "usiłowanie 

przywiedzenia kogoś do grzechu". Kto wykorzystuje słabość bliźniego lub nadużywa 

swej władzy, aby odwieść go od Boga, ten dopuszcza się wielkiej niegodziwości i 

popełnia ciężkie wykroczenie zarówno względem zgorszonego brata, jak i samego 

Boga. 

W pierwszej kolejności - wciąż z "najmniejszych" czyniąc punkt odniesienia - 

Jezus przestrzegał przed przyczynieniem się do czyjegoś upadku: "A kto by stał się 

powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby 

kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze" (Mk 9,42). 



Kamień młyński był bardzo ciężki. Człowiek, którego wrzucono do wody                              

z przywiązanym kamieniem do szyi, nie miał żadnych szans na ocalenie. Okrucieństwo                 

w ten sposób zadanej śmierci potęgował fakt, że pozbawiał go on możliwości 

pochówku w ziemi. 

Wypowiadając te słowa, Jezus w sposób dobitny ostrzegał aby człowiek za wszelką 

cenę starał się nie dopuścić do sytuacji, w której z powodu namowy, zachęty, złego 

przykładu czy choćby przyzwolenia mógłby spowodować upadek bliźniego. 

Podobną czujność należy zachować we wszelkich sytuacjach, które są tzw. okazją 

do grzechu. Aby stać się dobrym przykładem dla innych, należy najpierw samemu 

wypowiedzieć stanowczą walkę grzechowi. 

Jezus, dla zilustrowania swoich słów posłużył się trzema przykładami (Mk 9,43-

48). Mimo całego dramatyzmu tego wywodu trudno odmówić mu wewnętrznej logiki:  

 jak lepiej jest ponieść karę cielesną, niż ponieść śmierć, tak też lepiej jest 

narazić się na karę doczesną, niż skazać się na wieczne potępienie. 

Żadna cena nie jest za wysoka dla osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest 

zbawienie.  

Te słowa Jezusa można uznać za najlepszy komentarz do pytań retorycznych, jakie 

niegdyś stawiał: "Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a 

swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?"                         

(Mk 8,36-37). 

Przed człowiekiem rysują się dwie drogi: jedna wiedzie do szczęśliwego życia w 

królestwie Bożym, druga prowadzi do okrutnej śmierci w Dolinie Gehenny, która 

uchodziła za symbol miejsca wiecznej kary. 

 Należy za wszelką cenę podążać tą pierwszą, nawet jeżeli wymaga to 

wielkiej surowości wobec samego siebie i całkowitego poświęcenia. 

 

Na tym właśnie polega "zaparcie się siebie", "wzięcie krzyża" i "naśladowanie 

Jezusa", a także "tracenie życia" jako warunek "jego zachowania" (Mk 8,34-55). 

 

Na koniec Marek przypomina gorący apel Mistrza: "Dobra jest sól, lecz jeśli sól 

smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój 

między sobą!" (Mk 9,49-50). 

 



Skoro 

apostołowie 

mają 

być "solą 

ziemi" 
 

najpierw sami 
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"być solą" 
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nią żyć 

unikać 

zgorszenia 

innych 
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z własnym 

grzechem 
 

Innej drogi nie ma. 

 

Roman Brandstaetter  "Jezus z Nazarethu" 
 

 

 

Lewi Mataj
6
 odzyskuje spokój 

 

Samotnym mężem, który stał na środku dziedzińca z opuszczoną głową, był Lewi 

Mataj ben Halfi, celnik.  

Wrócił do domu.  

Od zachodu nadciągała ławica chmur. Całe niebo pokryło się skołtunioną czernią i 

lunęły nieprzebrane wody, olbrzymie, prostopadłe mury wód, które z łoskotem zwaliły 

się na palmy — nawet podczas szalejącej burzy umiały one zachować swoją wyniosłą 

godność — na krępe oliwki, na dygocące cyprysy — i rozpryskiwały się z sykiem o 

płaskie dachy domów. Ulewa była gwałtowna i krótka. Po jej przejściu niebo 

rozpogodziło się i odsłoniło granatową głębię, oblicze mądrej i współczującej 

obojętności, pochylone majestatycznie nad światem.  

Lewi Mataj nie spał. Starał się zapanować nad wzruszeniami i uporządkować 

rozproszone myśli. Z powodu nadmiaru silnych przeżyć i wrażeń czuł w głowie bolesny 

chaos. Dotychczas, ilekroć rozstrzygał najbardziej zagmatwane sprawy, czynił to zawsze 

ze spokojem i równowagą. A teraz?  

Rozejrzał się po komnacie. Od wielu, wielu lat ze zmiennym szczęściem gromadził 

skarby, pieniądze, złoto, sprzęty, stroje. Zawsze z lękiem w sercu obliczał straty, z 

radością — zyski. Każde nowe zarządzenie podatkowych władz rzymskich okupywał 

bezsennymi nocami.  

                                                           
6
 Celnik Mateusz (MK) 



O, ileż razy znajdował się już na skraju nędzy, ileż razy z trudem wspinał się z 

powrotem ku szczytom, z których wielokrotnie spadał. A ileż razy zdawało mu się, że się 

więcej z upadku nie podniesie! Ale podnosił się w trudzie i pocie swoich rąk i swojego 

czoła i plwając na pogardę, okazywaną mu przez współbraci, zbudował swoje bogactwo 

na mocnych podstawach i pomnożył je stokrotnie.  

Marzył o porzuceniu zawodu celnika.  

Postanowił, po latach ciężkiej pracy, kiedyś, w przyszłości ofiarować wielkie 

pieniądze na synagogę w Kfar Nahum, pójść z pielgrzymką do Jeruszalajim Hakodesz i 

złożyć Panu w ofierze trzy najpiękniejsze cielce na Ołtarzu Całopalenia.  

Potem w Komnacie Milczenia dyskretnie podrzuci jałmużnę dla ludzi, którzy stracili 

majątek. Wyobrażał sobie, że uczyni to tak niewidocznie i z takim nabożnym 

zakłopotaniem, iż jeszcze tego samego dnia cała Jerozolima mówić będzie o strumieniu 

złotych monet, ofiarowanych przez niego ubogim. A potem?  

Potem nałoży na rękę i czoło tefilin i będzie w nich cały dzień paradował po ulicach 

miasta. Z czasem ludzie zapomną o jego minionym brudnym zawodzie celnika, kłaniać 

mu się będą, będą go poważać, a może nawet wybiorą go przewodniczącym synagogi, bo 

taka jest moc złota, która potrafi zasypać przepaść każdej niegodnej przeszłości i 

odmienić każdą pamięć ludzką.  

I tak byłoby na pewno, gdyby nie Jeszua ben Josef, który stanął w poprzek jego drogi.  

 Po co poszedł w ten nieszczęsny Szabat do synagogi?  

 Po co przejął się Jego słowami i cudami?  

 Po co łaził między ludźmi i dowiadywał się o Jego cuda i słowa?  

 Po co wlazł dzisiaj do domu Symeona ben Jona? Jaki Belial wepchnął go 

między tę ciżbę ludzką, słuchającą z cielęcym zachwytem słów Rabbiego?  

Po co? Po co?! — tu Lewi Mataj złapał się za głowę. — Po co poczuł nagle we 

wnętrzu swoim dojmującą pustkę? Czy to była pustka? Czy może powiedzieć o sobie, że 

zmarnował życie? Że pracował dla nicości?  

Chyba że żyje w pustce i czuje w sobie pustkę, bo jeszcze się nie ożenił, bo nie założył 

domowego ogniska, bo nie ma dzieci!  

Niech się ożeni! Niech dzieci spłodzi! Niech odprawia w Szabat błogosławieństwo 

nad winem w gronie licznej rodziny, a wtedy nie będzie czuł pustki ani w sobie, ani 

dokoła siebie! Wraz z żoną jego i dziećmi Pan wstąpi do jego domu i w nim zamieszka!  

Po co zaprzątać sobie głowę odpuszczaniem grzechów, cudownymi uzdrowieniami i 

wypędzaniem Pełzającego z ciała jakiegoś głupca?!  

 Czy to są jego sprawy?  

 Czy po to się urodził, aby zbawiać ludzi?  



Mało to było takich i innych, i podobnych proroków i cudotwórców w Izraelu! Ładnie 

by świat wyglądał, gdyby za każdym z tych proroków i cudotwórców ciągnął każdy Lewi 

Mataj! — O, Lewi Mataj ben Halfi — szepnął z jękiem — chyba zgłupiałeś! Chyba 

oślepłeś! Chyba ogłuchłeś!  

I zadowolony, że dzięki rozsądnym medytacjom odzyskał — na pewno z woli Pana — 

mądrość, wzrok, słuch i wewnętrzną równowagę, Lewi Mataj, celnik, spokojnie ułożył 

się do snu.  

Zamierzał zmówić modlitwę przed snem, ale przypomniał sobie, że jutro pracuje na 

komorze celnej jego pomocnik Joel. Wczoraj złapał go znowu na fałszywych 

obliczeniach. Nic mu nie powiedział o swoim demaskującym go odkryciu, bo nie chciał 

działać pochopnie.  

Z początku postanowił nawet zaczekać i tylko bacznym okiem śledzić dalsze 

złodziejskie postępy swojego pomocnika — pomyślał: „Wszyscy kradną, wyrzucę Joela, 

przyjdzie inny Joel, i ten po pewnym czasie również będzie kradł” — ale teraz porwała 

go złość na kaprawca i jego oszukańcze praktyki.  

Postanowił wstać wcześnie rano i udać się na cło, i osobiście pobierać opłaty drogowe. 

Zapomniał o modlitwie. Był zmęczony. Zapadając w sen, ostatnimi odruchami 

świadomości wciąż krążył dokoła nieuczciwego Joela i umacniał się w przekonaniu, że 

powinien go zwolnić z pracy.  

— Jutro go zwolnię — postanowił.  

I usnął.  

 

Powołanie Lewiego Mataja 

 

Wstał piękny, słoneczny poranek drugiego dnia tygodnia, a w tym dniu faryzeusze, 

uczeni w Piśmie Świętym i wszyscy ze zgromadzenia pobożnych i bogobojnych pościli 

— pościli dwa razy w tygodniu, dnia drugiego, czyli ba jom szeni, i dnia piątego, czyli ba 

jom hamiszi — w celu wyjednania Jeszurunowi łask Pańskich, pięknych zbiorów i 

szczęśliwej przyszłości, a przede wszystkim na intencję przyjścia Mesjasza, który 

odmieni oblicze świata.  

Lewi Mataj ben Halfi podniósł się z łoża i z zadowoleniem stwierdził, że niebo jest 

niebieskie, że powietrze przesycone jest świeżością poranka, że postanowienie, które 

powziął w nocy, teraz w ostrym świetle dnia nic nie straciło ze swojej słuszności i jest tak 

samo rozsądne jak w chwili, gdy je podejmował po trudnej walce w mroku 

przechodzącej burzy.  



W tym obrazie pięknie zarysowującego się dnia jedynym cieniem był Joel o 

zaczerwienionych powiekach i długich, ruchliwych palcach, wciąż czegoś szukających i 

dotykających. Joel już od kilku lat pracował u celnika.  

Był jego prawą ręką, sekretarzem, księgowym, sługą i posłańcem i wszystkie swoje 

obowiązki wypełniał z nienaganną sumiennością i dokładnością. Wydawał się być 

niezastąpiony i celnik miał do niego nieograniczone zaufanie. Aż przychwycił go — dwa 

razy! — na nieuczciwych rozliczeniach.  

Chyba tylko Elohim wie, ile razy Joel oszukał swojego pana. Lewi Mataj westchnął. 

Był zbyt mądrym człowiekiem, aby nie wiedzieć, że nieuczciwość jest swoistym 

przywilejem zawodu celnika i wszystkich jego pomocników.  

Nawet ci nieliczni spośród nich, którzy na początku wykonywania swojego zawodu 

starali się być wyrozumiali, łagodni, a nawet sprawiedliwi, z biegiem lat, wraz z 

rosnącym doświadczeniem i przybierającym pożądaniem zysku, popadali w nałóg 

nieuczciwości, oszustwa, przewrotności, a z czasem okrutnego zdzierstwa i bezlitosnej 

twardości. Ten zawód zatwardzał serca.  

Cóż więc dziwnego, że lud żarliwie nienawidził dzierżawców podatków i komór 

celnych, i celników, którzy siedząc na swoich mułach, z mosiężną tabliczką na piersiach i 

nieodstępnym kijem w ręce, przez nikogo niekontrolowani, samowolnie ustalali 

wysokość cła na towary, podatku gruntowego i majątkowego, opłat mostowych, 

drogowych, targowych, składowych, za przeprawę przez bród, a gdy ten i ów syn Izraela 

z powodu braku pieniędzy nie mógł zapłacić nałożonych nań sum, przyzywali oddziały 

wojskowe — gojim! gojim przeciw ludowi Izraela! — i z ich pomocą ściągali gwałtem 

ostatnie suknie z nieszczęśliwych płatników. Gdyby tylko tyle!  

Często się zdarzało, że na targach i drogach bezprawnie odbierali pogańskim kupcom 

mięso, owoce, sery, wino, zboże i żarli żywność pogańską, trefną, i żłopali wina 

pogańskie, trefne, z których nie pobrano dziesięciny dla Świątyni Pańskiej w świętej 

Jerozolimie, a żywność taka i napoje takie były podwójnie grzeszne i kto je spożywał i 

pił, niczym się nie różnił od nieczystych pogan.  

Byli łapownikami, krzywoprzysięzcami, nie przestrzegali przepisów rytualnych, więc 

sądy nie przyjmowały ich świadectw, gdyż z góry wątpiły o prawdomówności celników. 

Cały naród mówił o nich z tą samą pogardą, z jaką mówił o nierządnicach.  

Gdy się zdarzyło, że któryś spośród nich, wiedziony wyrzutami sumienia, szczerze 

pragnął rozpocząć nowe życie i złożyć ofiarę przebłagalną za dawne grzechy i winy, 

swoim budującym postanowieniem tylko przysparzał wiele kłopotów kapłanom, 

albowiem nie wiedzieli, co mają począć z nawróconym grzesznikiem, który przez całe 

życie rabował, sprzeniewierzał, kradł, oszukiwał ludzi nieznanych mu z imienia albo 

zamieszkałych nie wiadomo gdzie, a teraz mimo swoich najlepszych chęci nie mógł 

naprawić wyrządzonych im krzywd, zwrócić poszkodowanym zrabowanych pieniędzy 



czy towarów, a przecież bez naprawy krzywd i zwrotu zagrabionego mienia nie wolno 

składać przed Elohim ofiary przebłagalnej.  

Lewi Mataj znowu westchnął.  

Przypomniał sobie Jeszuę ben Josef, który odpuszcza grzechy. Odpuszcza. Jak 

Elohim. Ale dość tych medytacji na temat poborców, ich życia i upadków. Znał je 

dobrze. We wszystkich najdrobniejszych szczegółach. Po co więc do nich wraca?  

Wyszedł z domu z nieodwołalnym postanowieniem zwolnienia z pracy Joela o 

czerwonych powiekach i długich palcach. Ale gdy tylko pomyślał o jego nieuczciwości, 

natychmiast przypomniała mu się własna nieuczciwość.  

 Czy był kiedykolwiek uczciwy?  

Rozpoczynał jak Joel. Kradł jak Joel. Oszukiwał jak Joel. Tylko z większym 

szczęściem, bo kradł mądrze, więc go zwierzchnik nigdy nie złapał na oszustwie.  

 Skąd się wziął w nim teraz ten wstrętny nawyk oglądania tego samego 

zagadnienia z dwóch różnych stron?  

Niecierpliwie żachnął się. Rozgniótł w sobie to pytanie jadowitym uśmiechem, jak się 

rozgniata bzykającego obok ucha komara, na którego się polowało długo i bez skutku.  

Udał się w kierunku Jam Kinereth, potem przy samym wejściu do przystani rybackiej 

skręcił w lewo i poszedł brzegiem jeziora do lepianki, stojącej tuż przy szlaku 

karawanowym, w miejscu, gdzie przez całą szerokość drogi przeciągnięty był ciężki 

łańcuch, uwieszony na dwóch kamiennych słupach.  

W cieniu starego figowca, za stołem, na którym leżał stos drachm i tabliczka 

woskowa, siedział na ławie Joel i liczył pieniądze. Jego mały mięsisty nos, wąskie usta o 

delikatnym wykroju nadawały tej twarzy wyraz dziecięcej naiwności, która wprowadziła 

w błąd wielu wytrawnych lisów, a wśród nich i Lewiego Mataja.  

Pod ścianą lepianki wyciągnęło się na ziemi trzech potężnie zbudowanych drabów, w 

brudnych, połatanych szatach, przepasanych powrozami i rozchełstanych na włochatych 

piersiach. Byli to pomocnicy Joela.  

Gdy Joel spostrzegł zbliżającego się Lewiego Mataja, poderwał się z ławy ze służalczą 

szybkością i z uśmiechem szedł mu naprzeciw, ale zmrożony jego ponurym spojrzeniem, 

przystanął i czekał. Celnik tym razem nie poklepał go po ramieniu, jak to zwykł był 

dotychczas czynić, ilekroć się z nim witał. Nauczył się tego gestu od rzymskich 

urzędników, którzy biorąc od niego łapówki, wylewną poufałością pokrywali 

zakłopotanie. Trzech drabów leniwie podniosło się z ziemi.  

Lewi Mataj usiadł za stołem.  

— Co to jest? — spytał wskazując palcem na leżące na stole pieniądze.  



— Cło z dwóch karawan — odparł Joel.  

— Kiedy przeszły?  

— O świcie.  

Lewi odwrócił się i spojrzał na drabów.  

— Tak. O świcie. Dwie karawany — potwierdził jeden z nich.  

Joel przestraszył się. Czyżby celnik stracił do niego zaufanie?  

— Skąd przybyli?  

— Jedna karawana z Damaszku, druga z Gaulanitis.  

— Co wieźli?  

— Ta z Damaszku pasy, sandały...  

— Jakie pasy?  

— Płócienne.  

— Ile sztuk?  

— Sto.  

— Jakie pobrałeś cło? — Lewi Mataj nie czekając na odpowiedź sięgnął po tabliczkę. 

Sprawdził rachunek, po czym zgarnął ku sobie leżące na stole pieniądze i począł je 

liczyć.  

Od strony jeziora dobiegły jakieś głosy. Celnik szybkimi ruchami palców przesuwał 

odliczone drachmy na prawą stronę stołu, a towarzyszący tym sprawnym ruchom ledwo 

dostrzegalny ruch jego warg świadczył o napiętej uwadze, z jaką sprawdzał poranny stan 

swojej kasy. Słyszał kroki zbliżających się ludzi, ale nie oderwał oczu od pieniędzy. 

Przystanęli. Celnik skończył odliczanie i pomyślał: „Teraz powie Joelowi, że jest 

złodziejem, i niech idzie do Beliala!” — sięgając ręką po leżącą obok sakiewkę, podniósł 

zamyślony wzrok i...  

Przed nim stał Jezus.  

Celnik położył dłonie na pieniądzach, jakby się bał, że Rabbi przyszedł mu je odebrać. 

Cokolwiek ludzie postronni pomyślą o tym zachowaniu się celnika, dla nas nie ulega 

wątpliwości, że w pierwszej chwili zajął wobec Jezusa postawę obronną i za pomocą 

bezwiednych ruchów obu dłoni wyraził lęk o swoje pieniądze, czyli o swoje 

dotychczasowe istnienie.  

Jezus wskazał palcem na celnika i rzekł:  

— Pójdź za mną.  



Celnikowi ziemia usunęła się spod nóg. Począł spadać w otchłań, tym dziwniejszą, że 

była cała na dnie usłana gwiazdami, które przecież były wraz z niebem nad nim, a nie 

pod nim. Było to jakby spadanie w górę, wznoszenie się w głąb, zanurzanie się w 

wysokości. Rosła w nim pewność, że dzięki temu spadaniu w górę spada w nieuniknioną 

przyszłość, w ostateczny cel, sens swojego bytu.  

Wszystko to odbywało się bez udziału jego woli. Zdawało mu się, że jest dzieckiem 

prowadzonym za rękę, więc idzie za Tym, który go prowadzi. Idzie chętnie, z radością, z 

pośpiechem i im dłużej i dalej idzie, bezsilność jego i bierność zaczynają zanikać i to, co 

było bezsilnością i biernością, zamienia się w jego niezachwianą i wolną wolę, a jej 

wolność polega właśnie na jej zależności, uniżeniu i pokorze przed obliczem Tego, który 

ją narzucił.  

Już dawno przestał być sobą. Jest drogą, którą idzie. Prostą drogą, która nigdy nie 

usunęła mu się spod nóg i nigdy nie była spadaniem w otchłań ani spadaniem w górę, ani 

wznoszeniem się w głąb, ale prostą, równo wytyczoną drogą, nieprowadzącą do żadnego 

celu, bo sama jest celem osiągniętym i dokonanym.  

A wszystko, co dotychczas przeżywał, było drogą prowadzącą do owej drogi. Drogą 

do owej drogi były wszystkie jego upadki, chciwość serca, pożądanie złota, chłód jego 

serca, marność jego wysiłków i skąpstwo, i bezlitosność uczuć.  

Wstał z ławy.  

Było to powstanie z nicości, z zagłady, z nieistnienia do istnienia, było 

podniesieniem śmierci do życia, odwaleniem kamienia grobowego i wyjściem z 

ciemności szeolu do światła.  

Podnosząc się, nawet nie zauważył, że gwałtownym ruchem ręki mimo woli zrzucił ze 

stołu pieniądze. Z głuchym brzękiem rozsypały się po ziemi ku przerażeniu Joela i 

stojących obok jego pomocników, którzy z gorączkowym pośpiechem poczęli je zbierać i 

starannie układać na stole.  

Ale tej zapobiegliwej krzątaniny Lewi Mataj już nie widział, albowiem                       

szedł za oddalającym się Jezusem. 

 


