
     

 

Trzecia niedziela ADWENTU  11 XII 2022 
 
 

Mt 11,2-11   (Biblia Tysiąclecia) 

(2) Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich 

uczniów (3) z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 

oczekiwać? (4) Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co 

patrzycie: (5) niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 

oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. (6) A 

błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. (7) Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić 

do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? 

(8) Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach 

królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. (9) Po coście więc wyszli? Proroka 

zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. (10) On jest tym, o którym 

napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. (11) 

Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana 

Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.  

 

 

 

 

 

 

Krąg Biblijny  nr 6 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

każdego!   SP i LO im. św. Jana Pawła II                                

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 15 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

każdego!   SP i LO im. św. Jana Pawła II                                

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



„Biblia Nawarska” – komentarz do Mt 11,2-11 
 

 

Ten rozdział przedstawia jakby w formie kontrastu różnicę między tymi, którzy 

akceptują Jezusa – Janem Chrzcicielem (w.11-15) i prostaczkami (11,25-30) – a tymi, 

którzy Go nie akceptują: ludźmi z tego pokolenia i z niepokutujących miast (11,16-24).  

Słysząc o „czynach Jezusa” (w.2), Jan Chrzciciel wysyła do Niego swoich uczniów, 

a Pan daje im do zrozumienia, że Jego uczynki są spełnieniem tego, co dawne proroctwa 

zwiastowały jako znaki właściwe Mojżeszowi i Jego królestwu (por. Iz 26,19; 29,18-

19; 35,5-6; 61,1 itd.).  

W  ten sposób mówi im, że On, Jezus, jest prorokiem, „który miał przyjść”                      

(por. w.3). 

Jednakże tekst ten mówi nam także o Janie Chrzcicielu (w.7-14). Wcześniej 

Ewangelia wskazała na zgodność nauczania Jana z nauczaniem Jezusa, a później 

odnotuje kolejne podobieństwa, Jan, tak jak Jezus, spotkał się z niedowiarstwem ludu 

(11,16-19) oraz poniósł okrutną śmierć (14,1-12), ponieważ w rzeczywistości obydwaj 

wypełnili „wszystko co sprawiedliwe” (3,15). 

Jednakże zapisane teraz słowa ukazują różnicę między nimi. 

Jan,  jak mówi Jezus, jest Eliaszem (w.14) – prorokiem, który zgodnie z ówczesnymi 

wierzeniami miał przyjść ponownie przed przyjściem Mesjasza (por. 17,10-13; Mk 

9,11-13); jest kolejnym prorokiem i nawet więcej niż prorokiem (w.9) – jest 

największym spośród narodzonych z niewiast (w.11); jest poprzednikiem Mesjasza 

(w.10). 

Jednakże w porównaniu z Jezusem on sam czuje się niewolnikiem, a nawet kimś 

jeszcze gorszym (3,11). 

„Może wspomnisz do nieba wziętego Eliasza Tezbitę. Nie jest on jednak większy od 

Jana. Przeniesiony został także Henoch, lecz nie był on większy od Jana. Mojżesz jest 

największym prawodawcą i podziwu godni są wszyscy prorocy, lecz i oni nie są więksi 

od Jana. Co do mnie to nie odważyłbym się czynić porównania między prorokami, ale 

Pan Jezus, Pan proroków i nasz Pan, powiedział: <Ze zrodzonych z kobiet nie powstał 

większy od Jana> (Mt 11,11)” (św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy 3,6). 

Wielkość Jana ukazuje Jezus również przez wskazanie na jego przynależność do 

królestwa, ponieważ „od czasów Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie 

doznaje gwałtu” (w.12). 

Od kiedy Jan Chrzciciel ogłosił obecność Chrystusa, moce piekielne wzmogły swoje 

ataki, które trwają przez cały czas Kościoła (por. Ef 6,12). Dlatego konieczny jest 

wysiłek, by zdobyć królestwo. 



Sytuacja opisana przez Pana zdaje się następująca: przywódcy i część narodu 

żydowskiego oczekują królestwa Bożego jako zasłużonego dziedzictwa i pozostają ufni 

w swoje prawa i zasługi swego plemienia. 

Inni natomiast, „ludzie gwałtowni”, mocni, zawładną nim niejako „przemocą” siłą, 

w walce z przeciwnikami duszy. 

„Ta gwałtowność nie jest jednak gwałtownością wobec innych; jest to męstwo w 

zwalczaniu własnych słabości i nędz; dzielność, by nie ukrywać osobistych 

niewierności; odwaga by wyznawać wiarę również wtedy, gdy środowisko jest 

nieprzychylne”. (św. Josemaria Escriva, To Chrystus przechodzi 82). 

 

 

 

 

Tekst „Nowego Przekładu Dynamicznego”                                   

oraz komentarz do Mt 11,2-15 
 

 

(2) Tymczasem przebywający w więzieniu Jan Chrzciciel, słysząc o czynach Chrystusa, 

posłał do Niego swoich uczniów z pytaniem: (3) Czy jesteś Tym, który miał przyjść, czy 

raczej powinniśmy oczekiwać kogoś innego?”1. (4) Jezus w odpowiedzi tak im rzekł: idźcie 

i powiadomcie Jana o tym, co tu widzicie i słyszycie. (5)  Niewidomi odzyskują wzrok, 

a chromi chodzą! Trędowaci są oczyszczani, a głusi znów słyszą! Umarli są 

wskrzeszani do Życia, a wszystkim którzy zrozumieli bezmiar swej duchowej nędzy2, 

głoszona jest Dobra Wiadomość3 o Bożym Królestwie. (6)  Szczęśliwy i błogosławiony 

jest ten, kto nie odpadnie4 , lecz – bez względu na wszystko – wytrwa w zaufaniu do 

mnie!  

 
1 To pytanie Jana wydaje się szokujące po tym, jak Jan w Mt 3,14 złożył wyznanie wiary w Chrystusa. 
Najwyraźniej mamy do czynienia z jedną z dwóch sytuacji: (1) być może Jan zamknięty w ciemnych 
lochach królewskiego więzienia przeżywał kryzys wiary lub wpadł w depresję, a jego umysł został 
zaatakowany wątpliwościami, co z uwagi na takie położenie nie powinno nikogo dziwić; albo (2) 
odwiedzający go uczniowie doświadczali duchowego kryzysu i Jan, mając już dość ich ciągłego użalania 
się, mógł powiedzieć: Jeśli macie wątpliwości co do Jezusa, idźcie do Niego i sami Go zapytajcie! 
Niezależnie od genezy pytania Jezus zachowuje o Janie jak najlepszą opinię (por. Mt 11,7-14). 
2 Dosł. „ubogim [duchowo]” – por Mt 5,3) 
3 Cały ten werset to nawiązanie przez Jezusa do proroctw z Iz 26,19; Iz 29,18-19; Iz 35,5-6; Iz 42,7; Iz 61,1 
4 Gr. skandalidzo – słowo oznaczające upadek wskutek potknięcia się o jakąś napotkaną przeszkodę 
lub skłonienie kogoś do zwątpienia i odpadnięcia. Czasownik ten pochodzi od rzeczownika skandalon, 
który oznacza zastawioną pułapkę, a dokładnie tę jej część, która uruchamiała potrzask. 



(7) Gdy uczniowie Jana odeszli, Jezus – nawiązując do jego posługi – przemówił do 

tłumów następującymi słowami:  

Gdy chodziliście na pustkowie, co chcieliście tam zobaczyć? Przecież nie trzcinę 

kołyszącą się na wietrze! (8) Po co więc tam chodziliście?! Czy aby oglądać jakiegoś 

modnisia w eleganckich szatach? Tego rodzaju równania noszą jednak tylko ludzie 

mieszkający w królewskich pałacach, a nie na odludziu!  (9) Kogo więc chodziliście 

tam oglądać?! Proroka? – O tak! A ja wam mówię, że nawet więcej niż proroka, (10) 

gdyż to o nim wspomina Pismo słowami: Oto ja wysyłam swojego posłańca, aby drogę 

mi przygotował!5  

(11) Posłuchajcie zatem uważnie: ze wszystkich ludzi narodzonych z kobiety nie było 

dotąd nikogo większego i ważniejszego niż Jan Chrzciciel6. Jednak w Królestwie 

Niebiańskim każdy, nawet najmniej ważny, jest większy od niego, (12) ponieważ 

Królestwo Niebiańskie – zarówno teraz, jak i w czasach służby Jana Chrzciciela – 

udostępniane jest tylko desperatom, to znaczy tym, którzy są skrajnie 

zdeterminowani, by dostać się do niego7. Tylko tacy8 do niego wchodzą! (13) Całe 

Prawo i wszyscy Prorocy aż do Jana o tym prorokowali! (14) On zresztą jest tym o 

którym było powiedziane, że przyjdzie w takim samym duchu, co Eliasz9. (15) Kto 

może niech stara się zrozumieć duchowe przesłanie tego, co mówię! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Por. Ml 3,1 
6 Zaskakujące jest to, że wbrew Bożemu Słowu ludzkie tradycje zwykle stawiają Abrahama, Mojżesza, Piotra, 
Pawła i Marię, matkę Jezusa, wyżej niż Jana zwanego Chrzcicielem 
7 Cała fraza o Królestwie Niebios jest dynamicznym ekwiwalentem gr. słowa biadzetai, które oznacza dostępność 

tego Królestwa tylko dla tych, którzy z nieustającym zapałem i gwałtownością poszukują go prawdziwie. 
8 Dosł. „zapaleńcy”, „raptusi”, „gwałtownicy” (od gr. biastes). Chodzi o ludzi, którzy ze wszystkich sił, 
bezkompromisowo dążą do wejścia do Bożego Królestwa. Określenie to oczywiście nie obejmuje tych, którzy 
usilnie pragną dostać się do Królestwa, lecz nie są w stanie lub nie chcą dla niego zrezygnować z wartości tego 
świata – z osobistego komfortu czy też z własnego ego. Nie chodzi tu więc o tych, którzy mają silne pragnienia, 
lecz brak im gotowości zapłacenia ceny, tylko o tych, którzy są tak bardzo zdeterminowani, że potrafią wykrzesać 

z siebie siłę do bezkompromisowego poświęcenia wszystkiego dla Królesta Bożego (gr. bia – „siła”) 
9 Eliasz był człowiekiem bezkompromisowym w swym oddaniu Bogu. 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢ Św. Jan Chryzostom 

 

Świadectwo Jezusa o  Janie 
 

 

Uczniowie  Jana  byli  przeciwnikami  Jezusa;  każdy  to  widzi,  że zawsze  Mu  

zazdrościli.  Widać  to  z  tego, co  mówili  do  swego  nauczyciela:  „Oto  Ten,  który  

był  z  Tobą po  drugiej  stronie  Jordanu  i  o  którym Ty wydałeś świadectwo, 

teraz udziela chrztu i  wszyscy idą  do  Niego”  (J  3,  26).   

I  znowu gdy  uczniowie  Jana  rozprawiali z  Żydami  o  oczyszczeniu, przystąpili 

do Jezusa i  mówili: „Dlaczego my i  faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie 

nie poszczą?” (Mt 9, 14). Nie wiedzieli bowiem jeszcze, kim był Chrystus, ale Jezusa 

uważali za zwykłego człowieka, Jana zaś za kogoś więcej niż człowieka i  gniewali się, 

widząc jak Ten był sławnym, tamten zaś – jak przepowiedział – schodził w  dół.  

I  to im przeszkadzało w  zbliżeniu się do Jezusa, gdyż zazdrość zamykała im 

przystęp. Jak długo był  z  nimi Jan,  ustawicznie  ich  napominał  i  nauczał, ale  i  tak 

ich nie przekonał; gdy miał umrzeć, starał się o  to usilniej. Obawiał się bowiem,  aby  

nie  dał  powodu  do  złej  wiary  i  by oni  nie  pozostali odłączeni od Chrystusa.  

On bowiem już od początku starał się o  to, aby  Mu  oddać  wszystkich  swoich  

uczniów,  ale  gdy  ich  nie  mógł do  tego  nakłonić,  tedy  jeszcze  przed  śmiercią  

starał  się  o  to tym bardziej. Jeśliby im powie  dział: „Idźcie do Niego, On bowiem 

jest większy ode mnie”, nie nakłoniłby ich, gdyż byli do niego bardziej przywiązani; 

co więcej, przywiązaliby się do niego jeszcze bardziej, myśląc, że mówi to ze 

skromności.  

Jeśliby zaś milczał, wszystko zostałoby po dawnemu. Cóż więc czyni? Czeka, aby od 

nich usłyszeć, że [Jezus] czyni cuda. Nie upomina ich, nie wysyła wszystkich, ale tylko 

dwóch, o  których wiedział, że prawdopodobnie łatwiej od innych dadzą się przekonać.  

Aby pytanie nie wzbudziło podejrzenia, ale by z  czynów przekonali się o  różnicy, 

jaka zachodzi pomiędzy Jezusem a  nim, powiada: „Idźcie i  powiedzcie: Czy Ty jesteś 

tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”.  



A  Chrystus, znając zamiar Jana, nie powiedział: „Ja jestem”, bo taka odpowiedź 

zraziłaby słuchaczy, choć naturalną rzeczą byłoby tak powiedzieć, ale dozwala im uczyć 

się z  czynów.  

Opowiada bowiem Mateusz, że  gdy oni do Niego przystąpili, On właśnie uzdrowił 

wielu. A  przecież  tak  naturalnym  było  by na  pytanie:  „Czy  Ty  jesteś?”,  nie  dać 

żadnej odpowiedzi, lecz uzdrowić natychmiast tych, którzy się źle mieli, jeśliby nie 

chciał osiągnąć tego, com powiedział. Albowiem uważali za wiarygodne i  mniej 

podejrzane świadectwo czynów aniżeli świadectwo słów. Znając tedy – był przecież 

Bogiem – cel, w  jakim ich Jan wysłał, natychmiast uzdrowił ślepych, chromych i  wielu 

innych, aby pouczyć nie tamtego (bo po cóż miał to czynić, kiedy on wierzył?), ale tych, 

którzy wątpili.  

A  uzdrowiwszy ich mówi: „Idźcie i  oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i  na co 

patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 

oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a  

błogo  sławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi”, okazując, że zna także ich skryte 

myśli.  

➢ Św. Grzegorz Wielki 

 

Charakterystyka Jana 

 

Posłuchajmy, co po odesłaniu uczniów Jana mówi Jezus do rzeszy:  „Coście  wyszli  

widzieć  na  pustyni?  Trzcinę  chwiejącą  się  od wiatru?”.  

Nie mówi tego twierdząco, lecz zaprzeczająco. Trzcina za powiewem wiatru w  drugą 

stronę się pochyla. A  co trzcina wyraża, jak  nie  cieleśnie  nastawionego  ducha?  Ten,  

gdy  dozna  względów lub zniewagi, zaraz pochyla się w  tę czy inną stronę. Jeśli z  ust 

ludzkich słyszy słowa pochwały, cieszy się, wynosi, jakby się cały pochylał w  stronę, 

skąd doznał życzliwości.  

Jeśli jednak stamtąd wiatr zniewagi się zerwie, skąd przedtem pochodziły pochwały, 

zaraz go siła gniewu w  drugą stronę pochyla. Jan nie był trzciną chwiejącą się od wiatru, 

ani bowiem pochlebstw a nie czyniły go łaskawym, ani z  powodu jakiejkolwiek 

zniewagi wiatr nie czynił go przykrym. Ani  pomyślność go  nie  wynosiła,  ani  

przeciwności  nie  mogły  go ugiąć.  

Nie był więc Jan trzciną chwiejącą się od wiatru, bo żadna zmiana rzeczy nie potrafiła 

odwrócić go od tego, co prawe.  



Uczmy się więc, najdrożsi bracia, nie być trzciną chwiejącą się od wiatru. Umacniaj  

my ducha  przeciw  słowom,  które  usłyszy.  Niechaj  nasz duch będzie nieugięty. Niech 

żadna zniewaga nie pobudza nas do gniewu, ani żadna pochwała do zgadzania się na to, 

co niesłuszne. Niechaj pomyślność nas nie wynosi, ani przeciwności nie pokonają, ale  

opierając się  na  wierze,  nie  dajmy  się  poruszyć  żadną  zmianą tego, co przemija.  

Do charakterystyki Jana jest jeszcze dodane: „Coście wyszli widzieć na pustyni? 

Czy człowieka w  miękkie szaty odzianego? Oto ci,  którzy  w  miękkie szaty  się  

przyodziewają,  są  w  domach królewskich”.   

Napisane  jest  bowiem,  iż  odzienie  Jana  było  wykonane  z  sierści wielbłąda                 

(Mt  3,  4).  Cóż  więc  znaczy:  „Oto  ci,  którzy w  miękkie  szaty się przyodziewają, 

w  domach królewskich są”, jeśli nie to, iż ci, którzy uciekają przed znoszeniem 

przykrości dla Boga, nie  walczą  za  niebiańskiego,  lecz  za  ziemskiego  króla:  

wyłącznie oddani sprawom zewnętrznym, szukają wygody życia i  uciech?  

Niech więc nikt nie sądzi, że nie ma żadnego grzechu w  wygodzie i  przepychu szat. 

Gdyby w  tym winy nie było, to w  żadnym razie Pan nie pochwaliłby Jana za jego 

proste szaty... Jednakże  to,  iż  powiedziano,  że  Jan  nie  był  odziany  w  miękkie 

szaty, można zrozumieć i  w innym znaczeniu: nie był odziany w  miękkie szaty, bo 

życia grzeszników pochlebstwami nie popierał, lecz ostro przeciw niemu występował, 

mówiąc: „Plemię żmijowe, któż was zapewnił, że ujdziecie gniewu przyszłego?”              

(Mt 3, 7).  A  i  Salomon mówi: „Słowa mędrców są jak ościenie i  jak gwoździe 

głęboko  wbite”  (Koh  12,  11).  Słowa  mędrców  zostały  porównane do ościeni i  

gwoździ. Nie umieją bowiem głaskać występków winowajców, ale je kłują.  

„Lecz co wyszliście widzieć na pustyni? Proroka? Oto wam powiadam, iż więcej 

niż proroka”. Zadaniem proroka jest przepowiadanie  przyszłości,  a  nie jej  

ukazywanie.  Jan  jest  przeto  więcej  niż prorokiem, albowiem Tego, którego 

poprzedzał, nie tylko zapowiadał, ale również ukazywał.  

Ponieważ nie był trzciną chwiejącą się od wiatru, nie był w  miękkie przyodziany 

szaty i  powiedział, że nazwa proroka mu nie odpowiada, posłuchajmy, co o  nim 

powiedziano:  „Oto  Ja  posyłam  anioła  mego  i  zgotuję drogę  przed  obliczem 

moim” (Ml 3, 1). Co bowiem po grecku znaczy „anioł”, po łacinie – „zwiastun”.  

Słusznie więc ten, kto jest wysłany, aby zwiastował najwyższego Sędziego, aniołem 

jest nazwany, aby za  chował w  imieniu tę godność, którą wypełnia. Wzniosłe jest to 

imię, lecz życie Jana nie jest z  nim też niezgodne . 

 

 

 



 

 

Trwać w oczekiwaniu- Jk 5, 7 –10 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

Jakub nazywa Jezusa sędzią. „Sędzia stoi przed drzwiami”  – pisze. Ale nie 

jest to surowy sędzia chcący oskarżyć i ukarać. W tradycji biblijnej to ktoś, 

to chce ratować. 

 

❖ LIST Z NAUKĄ MORALNĄ 
 

To krótki, składający się z zaledwie pięciu rozdziałów list. Według tradycji autorem 

jest Jakub, apostoł Jezusa. Bardzo prawdopodobny z punktu widzenia tradycji 

i współczesnych badań naukowych jest także udział sekretarza apostoła. 

Istotę listu stanowi seria pouczeń moralnych, często dość luźno powiązanych, 

będących praktycznym nauczaniem chrześcijańskim (pareneza) na temat życiowych 

prób i pokus, bogactwa, autentycznej wiary i oczekiwania na przyjście Pana. 

 

❖ PRZECIW BOGATYM 

 

     Przez cały tekst Listu św. Jakuba nieustannie powracają dwa wątki.  

Pierwszy to troska o biednych i pokornych, często połączona z surowością wobec 

bogatych. Drugi kładzie nacisk na spełnianie dobrych uczynków wraz z ostrzeżeniem 

przed bezowocną wiarą. 

 

❖ JEZUS TO SĘDZIA 
 

      Usłyszymy końcowy fragment listu. Apostoł zachęca swoich adresatów 

do przeżywania życia w perspektywie eschatologicznej, do trwania w gotowości. 

      Zwróćmy uwagę na metaforę, której Jakub użył dla zobrazowania konieczności 

czuwania, a także na nazwanie Jezusa sędzią  – jest to inne rozumienie terminu „sędzia” 

niż powszechnie przyjęte (patrz: BIBLIJNY INSIDER). 

 

 



Najważniejsze cytaty: 

 

 Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana 

 Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz 

wczesny i późny 

 Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy 

przemawiali w imię Pańskie 
 

 

Biblijny insider  

➢   Bóg Sartre’a 
 

      Bóg czeka już, aby objawić się po raz ostatni. Jakub w swoim liście zachęca, aby 

z cierpliwością oczekiwać na jego przyjście. Sędzia stoi przed drzwiami. 

       Nie jest to jednak sędzia taki, jakim wyobrażał go sobie Sartre: nieustannie 

obserwujący nas swym surowym, pełnym wyrzutu okiem, przychodzący, żeby karać. 

Taki sędzia spotka bogaczy, o których pisze wcześniej Jakub: tych, którzy krzywdzili 

innych. 

➢     Sędzia według Jakuba 

     

      Uczniowie Jezusa oczekują innego Sędziego. Sędzia w tradycji biblijnej to także 

ten, kto ratuje ludzkie życie i przywraca światu sprawiedliwość.  

      Bóg oczekujący pod drzwiami już nie może się doczekać chwili, kiedy popchnie je z 

całą mocą, aby wpaść na scenę świata i położyć kres złu i cierpieniu. Wówczas 

ostatecznie wybawi nas z niewoli grzechu i naszych słabości, z niebezpieczeństw, trosk 

i niesprawiedliwości tego świata.  

       Pan nie przychodzi, aby oskarżać tych, którzy Go oczekują. Sędzia przychodzi, aby 

wziąć w obronę życie tych, którzy Mu zaufali. 

 

LINKI 

Sędzia stoi przed drzwiami (Jk 5, 9) 

Ap 3, 20: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i mi otworzy, wejdę 

do niego i będę z nim wieczerzał. 

 



Jk 5, 7 –10 
 

(7) Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka 

wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. (8) Tak 

i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. 

(9) Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto 

sędzia stoi przed drzwiami. (10) Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, 

bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢  Św. Cezary z Arles 
 

 

Gotowi na przybycie Króla 

  

Jeśli ziemski król albo jakiś poważny człowiek zaprosi cię na swoje urodziny, czy 

nie starasz się wtedy pójść w nowym, czystym i dobrym ubraniu, aby nie urazić 

zapraszającego tym, że przyszedłeś w ubraniu wytartym, tanim i brudnym?  

Z równie wielkim wysiłkiem, na jaki cię tylko stać, staraj się przy pomocy 

Chrystusa o to, żeby twoja dusza poszła na uroczystość Odwiecznego Króla, to jest 

na narodziny Pana Zbawiciela – przybrana w rozmaite ozdoby cnót, w perły 

prostoty i kwiaty umiaru, żeby miała spokojne sumienie, jaśniejącą czystość, 

wspaniałą miłość i biel miłosiernych uczynków.  

Jeśli Chrystus Pan zobaczy, że tak ubrany przychodzisz na uroczystość Jego 

Narodzin, sam zapragnie nie tylko nawiedzić twą duszę, ale nawet zechce w niej spocząć 

i na zawsze zamieszkać, jak napisano:  

❖ „I zamieszkam w nich, i między nimi będę chodził” (2 Kor 6, 16) oraz:  

❖ „Oto stoję przy drzwiach i pukam. Jeśli kto wstanie i otworzy mi, wejdę 

do niego, i będę ucztował z nim, a on ze mną” (Ap 3, 20).  

Jakże szczęśliwa jest ta dusza, która przy Bożej pomocy, tak będzie kierować swoim 

życiem, że zasłuży sobie na przyjęcie Chrystusa, jako gościa i mieszkańca.  

 



A przeciwnie, jakże nieszczęśliwa jest dusza i godna wielu łez, która do tego stopnia 

zbrukała się złymi czynami, zabrudziła się czernią chciwości spopieliła ogniem gniewu, 

skalała ustawiczną rozpustą, zatraciła się w tyranii pychy, że nie zamieszka w niej 

Chrystus, ale weźmie ją pod złą władzę zły duch.  

Jeżeli taka dusza nie otrzyma szybko lekarstwa w postaci pokuty, opuści ją światłość, 

a zapanują nad nią ciemności, utraci słodycz, a wypełni się goryczą, wchłonie ją śmierć, 

a życie odtrąci.  

Niechaj jednak nikt nie zwątpi w dobroć Pana, niechaj nie złamie go śmiertelna 

rozpacz. Wręcz przeciwnie, niechaj co prędzej ucieka się do pokuty.  

Jak długo rany jego grzechów są zupełnie świeże, niechaj stosuje 

zbawienne lekarstwo. Nasz lekarz jest wszechmogący i w ten sposób leczy 

dolegliwości, że nawet po truciźnie nie zostanie śladu. 

 

➢   Bł. Guerric z Igny 
 

 

Z nadzieją oczekujemy Zbawiciela 

 

Oczekujemy Zbawiciela (Flp 3, 20). Zaiste, oczekiwanie przez sprawiedliwych 

stanowi ich radość, bo wyglądają błogosławionej nadziei i przyjścia wielkiego Boga i 

Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa (Tt 2, 13).  

A teraz, jakie jest moje oczekiwanie – mówi sprawiedliwy – czy nie jest nim Pan? 

(Ps 38, 8). I zwróciwszy się do Boga, mówi: wiem, że nie zawstydzisz mnie w moim 

oczekiwaniu (Ps 118, 116), bo to, co mam, jest już u Ciebie (Ps 38, 8), nasza bowiem 

natura, z nas wzięta i za nas ofiarowana, u Ciebie została uwielbiona, dając nam 

nadzieję, że do Ciebie przyjdzie wszelkie ciało (Ps 64, 3); członki pospieszą za głową, 

aby niczego nie brakło w ofierze całopalnej. 

Z pełniejszą jednak ufnością, bo z sumieniem pewniejszym, może oczekiwać Pana 

ten, któremu dane jest powiedzieć: «To niewiele, co ma, jest u Ciebie: majątek mój 

bądź dając Tobie, bądź pogardzając nim ze względu na Ciebie, złożyłem w 

niebiosach u stóp Twoich, wiedząc, że Ty możesz nie tylko zachować mój depozyt 

(2 Tm 1, 12), ale także zwrócić stokrotnie, dorzuciwszy jeszcze życie wieczne». 

Jak błogosławieni jesteście wy, ubodzy duchem, którzy według rady cudownego 

Doradcy, skarbicie sobie skarby w niebie (Mt 6, 2), lękając się tylko tego, że jeśli skarby 

zostaną w ziemi, to zgnije też i wasze serce: gdzie bowiem jest skarb twój, tam też jest 

serce twoje (Mt 6, 21). 



Nadzieja, która się odwleka – jak napisano – dręczy dusze (Prz 13, 12), lecz dusza, 

choć jest zmęczona z powodu zwłoki, jest pewna ze względu na obietnice.  

Mając więc nadzieję, nawet więcej niż nadzieję, dorzucę nadzieję do nadziei, jak 

ciągle jest dorzucana udręka do udręki czy zwłoka do zwłoki. Jestem jednak pewien, że 

pojawi się u kresu i nie zawiedzie – przeto, jeśli On zwleka, będę Go wyglądał, bo 

przyjdzie na pewno (Ha 2, 3) i nie odwlecze ponad czas wyznaczony i właściwy (Ap 6, 

11). 

 

 

100 słów  („Jutro niedziela” rok A): 

 Pustynia zakwitnie i wyda owoce. To, co suche, kamieniste, twarde, bez życia, stanie 

się cudownym ogrodem (PIERWSZE CZYTANIE). Niewidomi odzyskają wzrok, 

chromi będą chodzili, trędowaci będą oczyszczeni, głusi usłyszą, umarli 

zmartwychwstaną (EWANGELIA). Niemożliwa zmiana staje się faktem. 

 Proroctwa przekraczają granice interpretacji historycznej. Są zapowiedzią 

egzystencjalnego zbawienia obejmującego całego człowieka. To spełnienie 

najgłębszych ludzkich pragnień. 

Znaki działania Jezusa nie przymuszają do wiary. Pozostawiają nas zawsze wolnymi, 

by móc Jego posłanie przyjąć lub odrzucić. 

Oto sam Bóg przychodzi zbawić swój lud. By dokonywać czegoś, co po ludzku 

wydaje się niemożliwe. 

 

 

 

 

 

 

 



„Jezus z Nazarethu” – Roman Brandstaetter 

 

Johanan ben Zecharia wysyła posłów do Jezusa 

 

  (…)  . Kilka dni później dwóch uczniów wpuszczono do zamku. Weszli do celi. Johanan 

ben Zecharia siedział na ziemi, w świetle ledwo dygocącej lampki oliwnej, i zmawiał półgłosem 

Tehilim. Gdy skończył, powitali go słowem Bożym. Spojrzał na nich i odwzajemnił się im 

słowami psalmu: „Halel et Adonaj min haszamajim, chwalcie Pana w niebiosach”.  

Z trudem panowali nad swoim wzruszeniem. Chętnie wypowiedzieliby swoją radość ze 

spotkania głośnymi okrzykami, śpiewem i klaskaniem w dłonie, tymi najbardziej wymownymi 

dowodami radości, ale musieli je w sobie stłumić, ponieważ  spotkanie odbywało się 

potajemnie, pod osłoną ciszy nocnej i życzliwego — (tak mniemali), a w rzeczywistości 

podstawionego przez dowódcę — strażnika więziennego.  

Patrzyli więc na swojego nauczyciela i tłumili głośną radość, ale pełnym gardłem śpiewali 

w swoim wnętrzu i we wnętrzu swoim klaskali, a gdy wreszcie ustały okrzyki, śpiewy i oklaski 

ich poruszonego wnętrza, posmutnieli, gdyż spostrzegli, że Johanan przez kilka więziennych 

miesięcy bardzo się postarzał. Jego wąska, koścista twarz w zawierusze krzaczastej,  

rozwichrzonej, a teraz już z lekka szpakowatej brody była prawie  niewidoczna. W mroku 

błyszczał tylko sępi nos i tliły się oczy.  

Gdy mówił, zdawało się, że jego głos dochodzi z najodleglejszej dali, a wrażenie to 

pogłębiała niemożliwość ustalenia linii jego warg, zagubionych w gęstwinie włosów. Gdy 

patrzał, patrzał również z najodleglejszej dali, i — niestety!  — było to już spojrzenie męża 

odchodzącego.  

Zrozumieli, że muszą się spieszyć. Ale nie z powodu przemijającej nocy — było jeszcze 

daleko do świtu, a dopiero przed świtem mieli opuścić więzienie — ale z powodu 

przemijającego człowieka. Postanowili więc wszystko mu wyjawić, niczego przed nim nie 

kryć, niczego niedomówieniami nie łagodzić, nawet gdyby to, co usłyszy, miało go zaboleć do 

żywego, do samego dna jestestwa. 

      Usiedli obok niego na ziemi. Szczupły młodzieniec o zapadłych policzkach i okrągłych 

oczach, nadających jego twarzy wyraz owczej płochliwości — był to jeden z owych dwóch, 

którzy przybyli do Kfar  Nahum do Jezusa i zadali Mu pytanie, dlaczego nie przestrzega postów 

— tymi słowami przemówił do Johanana ben Zecharia: 

       — Uradowały się serca nasze na twój widok, rabbi.  Ale smuci nas ciemność, w której 

siedzisz. Smucą nas te więzienne mury, w których trzymają cię ręce grzeszników.  



Wiemy jednak, że ciemność, w której siedzisz, i wysokie mury, wśród których przebywasz, 

nigdy nie oddzielą cię od Elohim, a może nawet dzięki tym ciemnościom i murom jeszcze bliżej 

zbliżyłeś się do Pana, a może już nawet z powodu owej bliskości czujesz oddech Jego na swojej 

twarzy. Błogosławiony bądź, rabbi, z powodu bliskości Pańskiej. 

    Westchnął, a potem tak dalej mówił:  — Ciemności i mury nie oddzielają, ale my, 

uczniowie, jesteśmy od ciebie oddzieleni ciemnością i murem, nie słyszymy  twojego głosu i 

mądrości twoich ust. Jesteśmy owcami bez pasterza, owcami rozproszonymi, i aczkolwiek 

trzymamy się razem, żyjemy razem i razem rozmyślamy o twojej nauce, mimo to wielkie jest 

nasze rozproszenie. 

    Oddzieleni od ciebie ciemnością i murem, wielu rzeczy nie rozumiemy, a nie mogąc 

zasięgnąć twoich rad, błąkamy się w niepewności i wahaniu. A teraz po wielu miesiącach, 

dzięki uprzejmości strażnika, tajnie przyszliśmy do ciebie, trzciny chwiejne, aby chwiejność 

swoją uleczyć. Powiedziałem, że wielu rzeczy nie rozumiemy, ale w rzeczywistości rozumiemy 

je i właśnie z powodu owego zrozumienia drżenie wstąpiło w nasze nogi i w nerki nasze, bo to, 

co rozumiemy, przeczy temu, co nam mówiłeś, więc nie wiemy, czy ty się pomyliłeś, czy rozum 

nasz jest zaciemniony, czy chodzimy w fałszu, a nasze nogi błądzą po krzywych drogach.  

Ale ponieważ wiemy, że nie jesteś bratem szakali i towarzyszem strusiów, lecz bratem 

mądrości i towarzyszem Elohim, więc nie mogłeś się mylić, skoro jednak nie mogłeś się mylić, 

dlaczego harfa nasza zamieniła się w lament żałobny, a flet w skargę płaczącą? — 

      Tak mówił młodzieniec o okrągłych oczach i siedząc na ziemi wyciągnął prawą rękę 

ruchem błagającego o pomoc człowieka pokrzywdzonego, ale świadomego słuszności swej 

sprawy, i mówił dalej, pytając Johanana ben Zecharia:  

➢   Dlaczego Jeszua ben Josef, którego nazwałeś Barankiem Bożym, nie przestrzega 

postów i przez siedem dni tygodnia spożywa wszystkie potrawy, i pije wino? Byliśmy 

u Niego, a On temu nie zaprzeczył.  

➢   Dlaczego Jeszua ben Josef, o którym twierdzisz, że jest Tym, który przyszedł, nie czci 

świętego Szabatu i pozwala swoim uczniom w dniu królowej wszystkich dni zrywać 

kłosy pszeniczne na polach?  

➢   Dlaczego Jeszua ben Josef, który według twoich słów ma chrzcić Duchem Świętym i 

Ogniem, siedzi przy jednym stole z celnikami, spożywa z nimi obfite potrawy i pije z 

nimi wino, a jednego z nich uczynił swoim uczniem?  

➢   Dlaczego Jeszua ben Josef, któremu według twoich własnych słów nie jesteś godzien 

rozwiązać rzemyka u sandałów, rozmawia z nieczystą Samarytanką, a sparaliżowanemu 

i jawnogrzesznicy odpuszcza grzechy, skoro tylko Elohim może odpuszczać grzechy 

grzesznym dzieciom Adama?  

 



Powiedziałeś: „W ręku Jego jest wiejadło, a On oczyści swoje klepisko i zbierze pszenicę 

do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym”, a On nie oczyszcza swojego klepiska 

i nie tylko nie pali plew w nieugaszonym ogniu, lecz plewy łączy z ziarnem, złe z dobrym, 

nieurodzajne z urodzajnym. Dlaczego to czyni? 

 Więc kim właściwie jest?  

 Czy jest Tym, który przyszedł, czy też innego czekać mamy?  

Przyszliśmy cię o to spytać, albowiem mimo wielu cudownych uzdrowień, których dokonał, 

nie wiemy, kim jest i w czyje imię leczy, i w czyje imię wypędza demony. — Tu młodzieniec 

potrząsnął wyciągniętą dłonią, ale teraz nie był to już gest człowieka błagającego o pomoc, lecz 

domagającego się wyczerpujących wyjaśnień. 

Johanan ben Zecharia nie udzielił odpowiedzi  młodzieńcowi, nie stawiali mu więc dalszych 

pytań, tylko siedzieli w ciemnościach i przeżywali w swoich sercach — uczniowie milczenie  

nauczyciela, a nauczyciel pytania uczniów. W myślach zbliżali się ku sobie, to znów się 

oddalali. 

 Uczniowie na różne sposoby badali milczenie nauczyciela, a Johanan ben Zecharia kroczył 

po ich pytaniach jak po krętych kamienistych ścieżkach, pełnych wyboi, wilczych dołów i  

zdradzieckich sideł. Szedł tą drogą raz pod górę, raz w dół, i im dalej  szedł, tym większa 

ogarniała go trwoga przed utajoną treścią tej trudnej wędrówki i jej tajemniczym celem. 

Przystanął. Nie chciał iść dalej. 

 O świcie, po całonocnym milczeniu, uczniowie odeszli i zapowiedzieli, że za kilka tygodni 

znów przyjdą. I znów przyszli, i znów wsączali w niego cierpką wątpliwość, kropla po kropli, 

i kroplami drążyli ten kamień niezłomności monotonnymi pytaniami, wypowiadanymi 

błagalnym głosem, który przechodził w ton żądający, i znów odchodzili rozczarowani jego 

milczącym uporem.  

Wczoraj zjawili się rozgorączkowani, z wypiekami na twarzy, i opowiedzieli mu o 

ostrzeżeniu wystosowanym przez arcykapłana Świątyni Pańskiej do wszystkich miast, 

miasteczek i wsi Galilei. A Johanan, odpowiadając wreszcie na ich czekanie, rzekł: 

  — Idźcie i czekajcie na moje wezwanie. 

       Odeszli. 

  Była noc. Księżyc w pełni stał wysoko na niebie i swoją złotą pełnią wypełniał zakratowane 

okno. Niestrzyżony siedział na ziemi. Twarz jego przecinał cień kraty w kształcie krzyża. Z 

początku swoim zwyczajem zmawiał Tehilim, kołysząc się naprzód i w tył — kołysanie  jest 

życzliwym przynaglaniem Pana do szybszego wypełniania łaski — ale im  bardziej wstępował 

w głąb swojego serca, tym kołysanie jego stawało się  mniej miarowe, aż wreszcie 

znieruchomiało i przestało być kołysaniem. 



  Johanan ben Zecharia myślał: ...Widziałem własnymi oczami Gołębicę krążącą nad Jego 

głową i słyszałem własnymi uszami słowa Gołębicy wychodzące z jej dzioba, który był 

dziobem niebios, mówiącym wyraźnie i uroczyście, poznałem ów głos, albowiem był on 

głosem pustyni, głosem burzy na dachu pustelni w Qumran, więc mylić się nie mogłem, bo 

przecież nie może omylić zapalczywy głos Pana, tak rzeczywisty, jak rzeczywista jest moja 

dłoń, a  potem powiedziałem, że jest Barankiem Pana, i jest Barankiem Pana, ponieważ mam o 

Nim świadectwo mojego wnętrza, świadectwo o Idącym i Przybyłym, świadectwo moich ust, 

oczyszczonych węglem ognistym, a co jest oczyszczone, nie może być nieczyste i nie może 

pochodzić od człowieka, ale  pochodzi od Pana, który przemawia przez oczyszczenie, 

nieskazitelność i niepokalaność, i dlatego oczyścił moje niegodne usta i włożył w nie głos,  i 

kazał głosowi temu przemówić, więc oczy moje i uszy nie mogły się mylić, ale jestem 

człowiekiem nędznym i łamliwym, jestem trzciną wiatrem kołysaną jak wszyscy ludzie, 

dlatego wszystko, co jest niewątpliwe, ugruntowane i  umocnione, wydaje się w mojej niemocy 

i mojej kruchości wątpliwe, nieugruntowane i nieumocnione, i dlatego jest we mnie grzeszne 

pragnienie  nieustannych dowodów potwierdzających dowody, fundamentów umacniających 

fundamenty, głosów przytakujących głosom, a to pragnienie jest grzechem popełnionym przed 

Panem, bo słowo Pana jest kroczeniem naprzód, osiągnięciem celu, dokonanym działaniem i 

czynem, a chociaż o tym wiem i nigdy o tym nie zwątpiłem, pragnę, aby Pan uleczył moją 

chwiejność i niewątpiącą wątpliwość.  

— Tu Johanan ben Zecharia przetarł oczy i patrząc w pełnię księżyca, wypełniającą 

zakratowane okno, tak dalej myślał: ...Gdy On się zjawił, ja począłem odchodzić, a gdy On 

począł róść, ja począłem się pomniejszać i zanikać, i oto jestem w zanikaniu i błogosławię moje 

zanikanie, i moim zanikaniem przyświadczam Jego pełni, aczkolwiek nie rozpoczął On sądu 

nad drzewami i nie wydał na nie wyroków, i nie przyłożył siekiery do korzeni drzew, i nie 

wyciął, i nie wrzucił do ognia drzew robaczywych, drzew nieprzynoszących dobrego owocu, 

ale przygarnął do  siebie drzewa próchniejące na równi z drzewami mocnymi, więc rośnie moja 

niewiedza i coraz więcej nie wiem, i nie wiem, dlaczego nie sądzi, i nie wiem, dlaczego nie 

przykłada siekiery do korzeni drzew, i nie wiem, dlaczego nie roznieca ognia i nie sądzi ogniem, 

i nie waży, i nie mierzy  ogniem, miarą jedyną i niezastąpioną, i dlatego jestem pogrążony w 

niewiedzy, a grzechy moje wyryte są ostrzem diamentowym na rogach Pańskich ołtarzy, a 

niepokój niewiedzy rozbił we mnie swój namiot, więc błagam Pana, aby uleczył moją 

niewątpiącą wątpliwość.  

— Tu Johanan ben Zecharia przetarłszy oczy i widząc, że te rozmyślania do niczego nie 

prowadzą, bo nie zdoła dociec, dlaczego Jeszua ben Josef nie działa tak, jak powinien według 

niego działać, zdobył się przed obliczem Pana na odwagę i odszedł  zupełnie od siebie, i począł 

mówić poufale z Panem, tak jak mówi wtajemniczony z Wtajemniczonym, jak ten, który się 

dowiedział, do Tego,  który wie:  

— Panie, widziałem Gołębicę nad Mocnym i słyszałem głos Twój nad brzegami Jordanu, a 

w tym słyszeniu kazałeś mi słyszeć więcej, niż moje uszy mogły usłyszeć, i w widzeniu kazałeś 

mi widzieć więcej, niż moje oczy mogły ujrzeć, ale na tym pomnożeniu i przyroście położyłeś 

Twoją ciężką i nieusuwalną pieczęć i kazałeś mi milczeć, a po to, żebym milczał i ust nie 



otwierał, kazałeś mojej niezłomności drżeć chwiejnością trzciny, chociaż nigdy chwiejna nie 

była, a mojej wierze kazałeś wątpić, chociaż nigdy wiary i pewności nie utraciła, więc widząc 

w swoim wnętrzu, kim jest Mocny, czy mam głośno zawołać spienionymi ustami, które gryzą 

Twoje żelazne wędzidło, czy mam głośno zawołać: Słuchaj, Izraelu! Ja wiem, kim jest Jeszua 

ben Josef!? — A może mam głośno zawołać spoza straży, ustanowionej przez Ciebie u moich 

warg, może mam krzyknąć spoza niezachwianej pewności krzykiem wątpiącym i chwiejnym: 

Jeszuo ben Josef, powiedz, czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać 

mamy?! 

Johanan ben Zecharia wprawdzie powziął postanowienie,  ale nie natychmiast wezwał do 

siebie swoich dwóch uczniów. Znów minęło kilka dni i bezsennych nocy, podczas których 

dokładnie prześledził dotychczasowy bieg swoich myśli i wielokrotnie hardo-pokornymi 

słowami wzywał Elohim, i pytał Go w czołobitnej poufałości, czy może ujawnić to, co w 

nadmiarze wiedział, i to, co w nadmiarze słyszał, ale gdy Pan milczał, dając mu tym prostym 

sposobem do zrozumienia, że nie ma zamiaru zdejmować pieczęci z raz ustanowionych 

Tajemnic ani odwoływać straży sprzed jego warg, ani z ust jego wyjmować wędzidła, ani tym 

bardziej przywracać mu głosu, Niestrzyżony kazał zaufanemu strażnikowi przywołać swoich 

uczniów, a gdy się zjawili, rzekł do nich: 

  — Idźcie do Jeszuy ben Josef i spytajcie Go w moim imieniu:  

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy?  

A potem wróćcie do mnie i donieście mi, coście widzieli i słyszeli. A będzie tak, jak On 

powie. 

      Tak rzekł i pobłogosławił ich Imieniem Pańskim. 

 A oni silniej zacisnęli pasy na biodrach i ruszyli w drogę do Galilei. Szli szybko, mimo 

gorącego wiatru, który wiejąc od południa znad Jam Hamelach pozostawiał na ich wargach 

smak słonej goryczy. 

 

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść? 

 

  Uczniowie Johanana ben Zecharia po kilku dniach podróży stanęli wreszcie w Kfar Nahum, 

w małym zajeździe położonym w okolicy rybnej przystani. Nie byli w radosnym nastroju. W 

drodze słyszeli od mieszkańców miasteczek i wsi o wysłannikach Sanhedrynu, którzy nie tylko 

ostrzegali synów Izraela przed Jezusem, lecz pod najostrzejszymi rygorami — powoływali się 

przy tym na Pismo Święte — domagali się od nich dokładnych wiadomości o Jego działaniu i 

słowach.  



Wysłannicy śledząc  bacznie najbliższe otoczenie Rabbiego, Jego uczniów, ich rodziny 

i przyjaciół, uczestników zebrań i słuchaczy Jego  mów, zapisywali ich imiona i wypowiedzi. 

Uczniowie Niestrzyżonego nie zamierzali składać władzom Sanhedrynu skarg i doniesień na 

Jezusa. 

 Chętnie by już nawet poniechali spotkania i rozmów z Jezusem, byleby nie narażać się na 

badanie i śledztwo prowadzone przez podejrzliwych urzędników Kajafy, którzy stawiali 

podchwytliwe pytania i węszyli w każdym słowie odstępstwo i bezbożnictwo. Ale po powrocie 

co powiedzą Niestrzyżonemu? Jak usprawiedliwią przed nim swoje tchórzostwo?  

Usnęli wzdychając głęboko, a świt powitali nie mniej głębokim westchnieniem, i tak 

pomiędzy dwoma westchnieniami upłynęła noc. Nałożyli chusty modlitewne i tefilin i zwróceni 

twarzami na południe, ku Jerozolimie, odmawiali w wątpliwym skupieniu modlitwę poranną.  

Młodszy starał się całym wysiłkiem woli uczestniczyć w pochwalnych modłach, lecz tylko 

z wielkim trudem rozumiał głębię i powagę zmawianych wersetów. Aczkolwiek uboczne myśli 

zaprzątały jego uwagę, raz po raz powracał z krętych dróg swoich zatroskanych rozmyślań na 

główny i prosty trakt modlitwy.  

Ale drugi młodzieniec, ów o okrągłych oczach płochliwej owcy, odbiegł jeszcze dalej niż 

jego towarzysz od zmawianej modlitwy. Już na samym jej wstępie olśniła go myśl, że właściwie 

nie jest tak źle, jak mu się pierwotnie zdawało. Sanhedryn nie wydał na Jeszuę wyroku. 

Wysłannicy wykonywali zalecenia Kajafy, ale zalecenia Kajafy nie są wyrokami i mogą być 

unieważnione przez Sanhedryn. 

 Poza tym w miasteczkach i wsiach spotykali wielu synów Izraela, którzy wyrażali podziw 

dla Jeszuy, a uczucia swoje wypowiadali nawet w obecności wysłanników arcykapłana. Od 

ostrzeżenia do wyroku jest jeszcze kawał drogi. A zresztą oni, posłowie Niestrzyżonego, 

przybyli niejako zwolennicy Jeszuy, ale po to, by się dowiedzieć od Niego samego, kim On 

właściwie jest. Mimo to woleliby nie stykać się z wysłannikami Kajafy, bo, zaprawdę! nie 

chcieli zeznawać przeciw Rabbiemu, o którym, jakkolwiek by było,  Johanan ben Zecharia 

powiedział: „Oto Baranek Elohim”.  

Młodzieniec o okrągłych oczach przez cały czas tych rozmyślań zmawiał Szema Israel i 

Szemone Esre, to znaczy zmawiał nie wiedząc, co zmawia, bo zmawiał tylko ustami, ale nie 

sercem — było to zmawianie pospieszne, pozbawione modlitewnej świadomości, nieużyteczne 

— i gdy dobiegł bez żadnego wewnętrznego wysiłku do końca Błogosławieństw i wy szeptał: 

„Amen”, zmartwił się z powodu tak szybko i nieuważnie odklepanej modlitwy.  

Ale już nie było czasu, aby modlitwę powtórzyć. Przeprosił Pana za roztargnienie i grzeszną 

nieuwagę, a na swoje usprawiedliwienie nie omieszkał dodać, że przyczyną jest głęboko 

trawiąca go troska o całość Domu Pańskiego. 

      



     Udali się do miasta. Gdy zbliżyli się do domu Kefasa, spostrzegli z dala tłum ludzi i 

Jezusa, który stojąc na progu w towarzystwie uczniów, mówił coś do zebranych, ale nie mogli 

dosłyszeć słów z powodu znacznej odległości.  

Jezus spostrzegł ich, gdy szli przez plac. Poznał ich. Kąty Jego ust podniosły się nieco w 

półuśmiechu, a wargi rozchyliły się. Prawą ręką gładził brodę, a lewą przyjaznym gestem dawał 

im znak, aby podeszli bliżej. Stropieni zbliżyli się i stali naprzeciw Niego z pokornie 

pochylonymi głowami, zapomniawszy języka w ustach. 

 Powodem tego nagłego i nieprzewidzianego zmieszania była zupełna zmiana wyrazu 

twarzy Jezusa. Ongi, podczas owej pamiętnej nocy, gdy wyszedł do nich z domu Lewiego 

Mataja — o, ten celnik tam stoi w gromadzie uczniów — i mówił do nich o poście, wydawał 

im się groźny, nieprzystępny, daleki, stojący na górze, a teraz zaskoczeni byli pogodą, 

łagodnością i błękitem Jego oczu.  

Zanim zaczęli mówić, spytał ich o Johanana ben Zecharia, o  warunki więzienne, w jakich 

przebywa, o zachowanie się Heroda Antypasa i Herodiady — tu zmarszczył brwi — i dodał, że 

jak Samuel gromił Saula, Nathan Dawida, Elijahu Achaza, tak Mąż Pustynny gromi tetrarchę.  

Porównaniem tym dał im do zrozumienia, że uważa Johanana ben Zecharia za proroka, co 

wprawdzie sprzeczne było z nieustępliwym twierdzeniem ich nauczyciela, ale mimo to miło im 

było usłyszeć z ust jego Brata tak wysoką i wyróżniającą pochwałę. A potem dla pociechy 

powiedział im, wskazując palcem na otaczającą Go rzeszę, że są wśród niej ludzie, którzy pod 

wyciągniętymi dłońmi Niestrzyżonego zanurzali się w świętych wodach Jordanu u brodu 

Bethabara i Bethanii.  

I znowu wskazał palcem na tłum, jakby go ponownie brał na świadka swoich słów. 

Uśmiechając się współczująco spytał młodzieńców, z jakim poselstwem przybyli od brata 

uwięzionego. A na to rzekł młodzieniec o okrągłych oczach: 

 — Johanan ben Zecharia przysłał nas z zapytaniem, czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, 

czy też innego oczekiwać mamy. 

  W odpowiedzi Jezus wywołał z pamięci słowa proroka Jesai o ludziach ubogich, łaknących 

Dobrej Nowiny, o odzyskanym wzroku ślepców i odzyskanym słuchu głuchych, o umarłych 

zmartwychwstających, i ukrył się za tymi słowami jak za ognistym obłokiem, sam będąc 

obłokiem, za którym się ukrył.  

Odpowiadając im, rzekł: 

     — Wracajcie i donieście Johananowi ben Zecharia, coście widzieli i słyszeli: że ślepi 

widzą, kulawi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, umarli wstają z martwych, 

a ubogim zwiastowana jest Dobra Nowina. Błogosławiony jest ten, który się mną nie 

gorszy. 



 I umilkł. Więcej nic im nie powiedział. A oni wiedzieli, że już im więcej nic nie powie, że 

w tych skąpych zdaniach jest wszystko, co miał do ujawnienia. Właściwie nic im nowego nie 

powiedział. 

   Mówił tylko o cudach, mówił o Dobrej Nowinie i uczynił wymowną aluzję do ich 

zgorszenia. Gorszyli się, ponieważ wątpili o Nim. Jedynym świadectwem, jakim się posłużył 

dla udowodnienia Prawdy, były — ich oczy i uszy. 

      „Donieście Johananowi ben Zecharia, coście widzieli i słyszeli...”  

A oni właśnie nie dowierzali swoim oczom i uszom. I tych świadków, których uważali za 

najmniej wiarygodnych, uczynił koronnymi świadkami swojej Prawdy! Zawstydzili się. Jeszua 

ben Josef przejrzał ich na wylot, aż do dna, i nic im nie powiedział ponad to, co widzieli i 

słyszeli, i to, co widzieli i słyszeli, kazał powtórzyć Johananowi. I ani słowa więcej.  

Więc po co przybyli? Po co przez kilka dni i nocy trudzili się długą i mozolną drogą? Z czym 

wracają?  

Z niczym i ze wszystkim. Czyli sami muszą postanowić o swoim losie. Albo uderzą się w 

piersi i wyznają swoje zgorszenie, albo nadal trwać będą w zgorszeniu i niedowiarstwie. 

Wszystko zależy od wiary, jaką dadzą świadectwu swoich oczu i uszu. 

  Pokłoniwszy się, odeszli z ciężkim sercem i udali się w drogę powrotną do Macherontu, a 

idąc szli bocznymi drogami, często na przełaj, aby nie napotkać wysłanników Josefa Kajafy, 

arcykapłana. 

      Po odejściu uczniów Niestrzyżonego Jezus począł mówić do rzeszy o uwięzionym 

bracie, a mówił do tych, którzy go znali, i do tych, którzy go nie znali. Zadając zebranym 

pytania — były to pytania, w których zawarta była cała odpowiedź — pytał ich: 

      — Coście wyszli oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się na wietrze? Czy 

człowieka w miękkie szaty odzianego? Tych, którzy chodzą we wspaniałych szatach i żyją 

w przepychu, znajdziecie w pałacach królewskich. Coście wyszli oglądać? Proroka? 

Owszem, powiadam wam, i więcej niż proroka. To jest ten, o którym mówił Adonaj ustami 

proroka Maleachi:  

„Oto ja wyślę posłańca mojego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle 

przybędzie do swojej Świątyni Pan, którego oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego 

pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i 

kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak mydło pilśniarzy. 

Usiądzie zatem, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro”.  

Albowiem Prawo i wszyscy prorocy przepowiadali aż do Johanana ben Zecharia. Jeżeli 

zaś chcecie wiedzieć, kim on jest, to wam powiem, że on jest Elijahu, który ma przyjść 

według słów proroka Maleachi: „Oto ja poślę wam proroka Elijahu przed nadejściem 

Dnia Jahwe, dnia wielkiego i strasznego.  



I skłoni serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie  

poraził przekleństwem ziemi izraelskiej”. Kto ma uszy do słuchania,  niechaj słucha. 

Tak mówił Jezus na przekór temu, co mówił o sobie Johanan ben Zecharia, albowiem Rabbi 

więcej wiedział o bracie uwięzionym, niż brat uwięziony wiedział o sobie samym. Brat 

twierdził, że nie jest prorokiem i nie jest Elijahu, ale w rzeczywistości jest prorokiem i jest 

Elijahu, i jest nawet więcej niż prorokiem, i nawet więcej niż prorokiem Elijahu — rozumie się 

nie w sensie wcielenia, lecz znaku — gdyż był Głosem, który nie prorokował,  

ale stwierdzał obecność Tego, który  już przybył i który JEST, a ten, który stwierdza, ogłasza 

i obwieszcza w Imię Pana, jest czymś więcej niż prorokiem, jest szelijach, posłańcem 

obwieszczającym i stwierdzającym.  

Przybycie jego było początkiem wielkiego oczyszczenia, mającego się dokonać za pomocą 

pracy Świętego Złotnika wypławiającego złoto i Świętego Pilśniarza płuczącego pilśń, Męża, 

który na bliźniego, na miłość bliźniego, na łaskę, przebaczenie i na Szabat spojrzy inaczej, niż 

patrzyli dotychczas wszyscy synowie Izraela, i będzie przy jednym stole jadł razem z celnikami 

i grzesznikami, i obecnością wśród nich oczyści ich nieczystość, i z brudnego piasku 

wydobędzie złoto, a z szarej pilśni niepokalaną biel. 

Tak mówił Jezus, a mówiąc, pokłonił się bratu uwięzionemu i wyniósł go wysoko nad 

wszystkich ludzi. 

      — Zaprawdę, powiadam wam — wołał — nikt z tych, którz się z niewiast urodzili, 

nie jest większy od Johanana ben Zecharia, ale...  — tu urwał, namyślił się, spojrzał na 

swoich uczniów i ukrywszy się za zasłoną Królestwa Bożego, a czynił to, ilekroć mówił o sobie 

jako Nieskończoności i Wieczności, dodał: — Ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest 

większy od niego. 

  Tak powiedział i wciąż patrzył na swoich uczniów, gdyż  mówiąc o większych, miał na 

myśli ich właśnie, tych Dwunastu wybranych — Dwunastu? — tych stojących u Jego boku i 

jeszcze nieświadomych tej prawdy, że będą większymi od dotychczasowych proroków i 

posłańców, i od biednego Niestrzyżonego, który będzie mniejszy od nich, albowiem nigdy nie 

był Jego uczniem i nigdy nie stał u Jego boku, a w świętej hierarchii Królestwa Bożego 

uczniowie Rabbiego, idący za Nim i wypełniający Jego słowo, więksi są od proroków 

zapowiadających Jego przyjście i od posłańca stwierdzającego Jego obecność. 

    Potem, wciąż szczelnie zasłonięty zasłoną Królestw Bożego, powiedział im, że chrzest 

udzielany przez Johanana ben Zecharia w wodach Jordanu jest bramą prowadzącą do Bożej 

sprawiedliwości, a ci faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy przybyli nad Jordan i byli świadkami 

zanurzeń, ale mimo to nie zanurzyli się w wodzie w cieniu wyciągniętych  dłoni 

Niestrzyżonego, wzgardzili Pańskim postanowieniem.  

Nieszczęśliwi ludzie! Podobni są do niesfornych dzieci, które bawią się na rynku: 

podczas gdy jedne grają wesołe pieśni na piszczałkach, inne nie tańczą, a gdy tamte nucą 

pieśni żałobne, te znów nie płaczą. Jedni drugim nie mogą  dogodzić.  



Przyszedł Johanan ben Zecharia, który nie jada chleba i nie pije wina, a synowie 

Izraela mówią: „Jest opętany przez demona”. Przyszedł Syn Człowieczy, który je i pije, a 

synowie Izraela mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. 

      Tak mówił Jezus. A teraz podniósł głos, pogoda znikła  z Jego czoła, oczy zabłysły 

nadciągającą burzą i, wciąż zakryty gęstniejącą chmurą Królestwa Bożego, zawołał: 

       — A od czasów Johanana ben Zecharia aż dotąd Królestwo Boże doznaje gwałtów 

i gwałtownicy je porywają! Ale Mądrość Boża została usprawiedliwiona przez swoje 

uczynki! 

  Zgromadzone rzesze wiedziały, a wraz z nimi uczniowie Jego, że mówiąc o zadających 

gwałt, mówi o Kajafie i jego wysłannikach, ostrzegających synów Izraela przed Królestwem 

Bożym, i o tych wrogich Mu  faryzeuszach, którzy bluźnierczo upatrują w Nim działanie sił 

Beliala. 

Jednak napełnił ich otuchą, gdyż powołał się na owocującą Mądrość Bożą, na świętą 

Chochma, która jest udziałem małych, biednych i cichych i objawia się nie przez ludzki 

wysiłek, ale przez Łaskę Pana. 

      Tak mówił, a mówiąc opowiadał im o Mądrości Bożej i wciąż do niej powracał, do 

Mądrości małych, biednych i cichych, i znów nawiązał do Johanana ben Zecharia i do 

Królestwa Bożego, i poruszał kolejno wszystkie te tematy, i za każdym razem na sposób inny, 

a jednak podobny, albowiem był to sposób Jemu i im właściwy. Synowie Izraela, wygłaszając 

mowę, przypowieść lub układając pieśń, nie budowali swojego dzieła według zasad proporcji 

i symetrii od początku tematu przez jego rozwinięcie do jego końca — proporcja i symetria 

były cechami pogańskiej duszy Grecji — ale przede wszystkim tworzyli główny temat lub kilka 

głównych tematów, wciąż powracających w różnych odmianach, a piękno utworu w 

świadomości słuchaczy było tym piękniejsze, im liczniejsze i różniejsze były nawroty tego 

samego tematu, co świadczyło o muzycznych zdolnościach Izraela, który — jak już wiemy — 

był narodem słuchu i przez słuch widział rzeczy zasłyszane. 

     Słuchali więc i widzieli, i wielu z zadowolenie potakiwało głowami, ale byli i tacy, którzy, 

zaniepokojeni ostrzeżeniami wysłanników Kajafy, odchodzili od Jezusa, oddalali się od Niego i 

więcej do Niego nie wracali. Bali się prześladowania. 


